
Zasadnutie Výboru a Dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
dňa 18.1.2023 telekonferenčnou formou

Zápisnica č. 1/2023

Prítomní: Dr. M. Patarák, Dr. J. Dragašek, Dr. V. Valkučáková, Dr. I. Riečanský, Dr. B.
Bodnár, Dr. M. Grohol, Dr. M. Somora, Dr. M. Vančo, Dr. E. Katrlíková, Dr. B. Vašečková,
Dr. V. Režnáková,

Ospravedlnení: Dr. M. Virčík,  doc. Dr. Ľ. Izáková

Program:

1. Prezídium SLS zobralo na vedomie žiadosť Sekcie drogových závislostí SPsS na zmenu
názvu. Aktuálnym názvom sekcie je Sekcia medicíny závislostí SPsS.

2. Pani Mgr. Barbora Maliarová, PhD., predsedníčka Výboru pre kvalitu starostlivosti
o duševné zdravie, v nadväznosti na uznesenie č. 8/2022 Výboru zo dňa 15. novembra 2022,
na základe ktorého má byť zriadená pracovná skupina pre prevenciu suicidality za účelom
plnenia strategických cieľov Národného programu duševného zdravia, požiadala Výbor SPsS
o zaslanie nominácie na člena pracovnej skupiny ako zástupcu Slovenskej psychiatrickej
spoločnosti SLS. Výbor SPsS nominoval ako zástupcu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti do pracovnej skupiny pre prevenciu suicidality MUDr.
Vandu Valkučákovú a ako externú členku odporučil MUDr. Kamilu Ivanovú.

3. Výbor SPsS oslovil členskú základňu SPsS s možnosťou i prosbou o zapojenie sa do práce
na dvoch preventívnych postupoch v rámci prevencie psychiatrických ochorení, respektíve do
projektu Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do
medicínskej praxe, ku ktorým sa majú vytvoriť odborné pracovné skupiny s odborníkmi, ktorí
ich majú spoločne vypracovať. Ich práca má byť honorovaná. Konečný termín vyhotovenia je
august 2023 a k obom postupom sa hľadajú spoluautori aj z odboru psychiatrie. Menovite ide
o Techniky a nástroje prevencie a zlepšovania kvality života ľudí bez domova s
psychiatrickými ochoreniami a o Psychologické a psychofyziologické postupy v prevencii
úzkostných porúch.

4. Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS zaslal na Sekciu zdravia MZ SR
stanovisko SPsS k novým charakteristikám, podmienkam úhrady a pravidlám vykazovania
zdravotnej starostlivosti pre psychiatrické stacionáre zo strany zdravotných poisťovní VšZP,
Dôvera a Union, ktoré zakomponovali do dodatkov k zmluvám o poskytovanie zdravotnej
starostlivosti s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti koncom roka
2022. Stanovisko je prejavom nesúhlasu Výboru a Dozornej rady SPsS SLS s uvedeným
postupom zdravotných poisťovní, pričom formuluje potrebu upraviť vzťahy medzi
stacionármi a zdravotnými poisťovňami na transparentné a jasné, a to v koordinácii MZ SR.

5. Dr. Patarák sa v mene Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a v užšom zmysle
v mene členov SPsS, ktorí majú vo svojej starostlivosti osoby s rodovým
nesúladom/transsexualizmom obrátil listom na generálneho riaditeľa Sekcie zdravia MZ SR,
pána Ing. Petra Čvapeka, MPH, s prosbou o zodpovedanie odbornej otázky podľa akých
postupov majú v súčasnosti členovia SPsS postupovať pri diagnostike a liečbe rodového
nesúladu/transsexualizmu. Dôvodom oficiálneho listu je absencia oficiálne prijatých smerníc



na prepis pohlavia na matrikách a smerníc štandardizovanej diagnostiky a liečby pacientov s
rodovým nesúladom/transsexualizmom, hoci sú oba dokumenty dlhšie pripravené na prijatie,
respektíve fakt, že v aktuálnej situácii ostávajú odborníčky a odborníci po neprijateľne dlhú
dobu bez vodidla ako v starostlivosti o zmienené osoby postupovať.

6. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 14.12.2022 schválil zriadenie Pracovnej
skupiny na koordináciu aktivít pre vytvorenie Národného registra duševných ochorení ako
poradný orgánu generálneho riaditeľa Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva v zmysle čl.
9 ods. 3 Organizačného poriadku MZ SR v znení neskorších dodatkov a v zmysle
schváleného Štatútu pracovnej skupiny na koordináciu aktivít pre vytvorenie Národného
registra duševných ochorení. Pán Ing. Peter Čvapek, MPH, sa obrátil na Výbor SPsS SLS so
žiadosťou o nomináciu na člena pracovnej skupiny na koordináciu aktivít pre vytvorenie
Národného registra duševných ochorení. Výbor SPsS za odbornú spoločnosť nominoval Dr.
Pataráka.

7. Predsedkyňa Slovenskej ligy proti epilepsii doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD., informovala
Dr. Pataráka a hlavnú odborníčku pre psychiatriu, doc. Dr. Izákovú, že v decembri 2022
Slovenská liga proti epilepsii, sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti, podala podnet na
zrušenie indikačných obmedzení pre lamotrigín a levetiracetam s ich možnosťou preskripcie v
prvolíniovej liečbe epilepsie v súlade s SPC. Podnet by mal byť pri optimálnom postupe
jednaní k dispozícii už vo februári 2023. Informáciu sme dostali preto, že lamotrigín aj
psychiatrickú indikáciu.

8. Vzhľadom na ohrozenie psychiatrickej starostlivosti v regióne poprosila pani primárka Dr.
Zuzana Janíková, či by nebolo možné zvážiť a za odbornú spoločnosť/prípadne odbornú
pracovnú skupinu riešiacu optimalizáciu siete nemocníc za psychiatriu navrhnúť, aby v
zákone 316 bol psychiatrický program 2. úrovne ako doplnkový – D, nie ako nepovinný aj pre
nemocnice 1. typu. MZ SR by tak predsa len ostalo schopné zasiahnuť do štruktúry
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tá sa môže samozrejme meniť v závislosti od
štruktúry a poskytovaných programov nemocnice, nie v závislosti od zdravotných poisťovní.
Dr. Patarák, ako člen OPS pre psychiatriu pre dospelých, ktorá pripravovala jednotlivé
psychiatrické programy v súvislosti s kategorizáciou ústavnej starostlivosti, navrhne
predsedkyni OPS Doc. Dr. Ľubomíre Izákovej mimoriadne stretnutie, respektíve reakciu OPS
na aktuálny stav. Pracovná skupina totiž pripravovala materiály ku kategorizácii v zaslepenej
situácii, teda v čase, keď kategorizácia nemocníc nebola vôbec známa.

9. Do pracovnej skupiny pre ohodnocovanie zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej
starostlivosti podľa pripravovaného zoznamu pracovných výkonov bol za SPsS SLS
nominovaný Dr. Ján Dúžek.

10. Členovia Výboru a Dozornej rady diskutovali potrebu zaradenia liečby ako je rTMS,
tDCS alebo ketamínová infúzna terapia do zoznamu zdravotníckych výkonov.

11. Dr. Bodnár požiadal členov Výboru o podporu propagácie kampane Suchý február na
slovenských psychiatriách. Informácie a grafika kampane budú rozposlané členskej základni
SPsS prostredníctvom mailu.

12. Dr. Bodnár požiadal členov Výboru SPsS o podporu žiadosti Dr. Okruhlicu poukazujúcu
na potrebu legislatívnej úpravy nariaďovania ochranných opatrení súdmi. Členovia Výboru



odsúhlasili podporu žiadosti, Dr. Bodnár k nej pripraví krátky text na zverejnenie a odoslanie
na MZ SR.

13. Dr. Dragašek za Vedecký výbor ČS psychiatrického zjazdu 2023 požiadal členov Výboru
o návrhy na garantov jednotlivých blokov predbežného programu. V prípade
korešpondujúcich blokov so sekciami SPsS SLS budú oslovení príslušní predsedovia sekcií so
žiadosťou o nomináciu, zvyšných garantov doplnia po dohovore doc. Dr. Izáková a Dr.
Dragašek. 

Ďalšie stretnutie Výboru a Dozornej rady SPsS je naplánované na 15.2.2023, 13:30 hod.

Zapísali: Dr. M. Patarák, Dr. V. Valkučáková

Overili: Dr. J. Dragašek, Dr. B. Vašečková


