
Zápisnica č. 4 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 25.04.2015 

 

Miesto zasadnutia: Konferenčná miestnosť hotela Palace, Nový Smokovec 

 

Prítomní: Dr. Breznoščáková, Dr. Izáková,  Dr. Vavrušová, doc. Dóci, Dr. Králová, Dr. 
Dragašek, , Dr. Vašečková, Dr. Zelman 

Ospravedlnení:Dr. André, Dr.  Janík, Dr. Grohol, Dr. Patarák, Lasičková 

 

Program:  

1. Dr. Bodnár predniesol výboru žiadosť autorského kolektívu materiálu Odporúčania pre 
substitučnú liečbu  závislostí od opioidov o zmenu na Metodický list racionálnej 
farmakoterapie MZ. Materiál bol za výbor SPsS SLS recenzovaný MUDr. Andrém, ktorý 
k textu nemá žiadne pripomienky a odporúča jeho vydanie. Výbor zistí podmienky 
vydania materiálu ako Metodického listu a oznámia ich Dr. Bodnárovi. 

2. Dr. Izáková požiadala výbor o poskytnutie záštity SPsS pre Kurz súdnej psychiatrie, 
ktorý sa bude konať 27.-29.5.2015 na PK LFUK a  UNB. Žiadosť jednohlasne odsúhlasili 
všetci prítomní. Oznam o konaní kurzu bude zverejnený na web stránke spoločnosti. 

3. Dr. Imrišková navrhla vydanie špecializačnej práce v edícii Kapitoly z modernej 
psychiatrie. Ide o prácu MUDr. Jany Mišurdovej (Psychiatrická nemocnica Veľké 
Zálužie) na tému OCD a KBT prístup k liečbe. Výbor schválil jej vydanie v roku 2016. 

4. Dr. Matisová a Dr. Segeda požiadali o cestovný grant na 23. EFPT Porto fórum 22.-
27.6.2015. Obaja sú výborom oficiálne delegovaní, predregistrovaní a náklady im budú 
čiastočne hradené z EFPT. Výbor odsúhlasil finančnú podporu ich účasti na podujatí. 

5. Prítomní členovia výboru jednohlasne odsúhlasili navrhované miesto a dátum konania 
nasledujúceho Slovenského psychiatrického zjazdu. Bude sa konať 16.-19.6.2016 
v Košiciach. Dr. Vavrušová požiada o záštitu EPA nad týmto podujatím. Výbor Českej 
psychiatrickej spoločnosti žiada o príspevky slovenských psychiatrov na Českom 
psychiatrickom zjazde, ktorý sa bude konať 8.-11.6.2016 v ŠpindlerovomMlýne. 

6. Dr. Vavrušová je oficiálnym zástupcom SPsS pre EPA, Dr. Izáková jej odovzdala 
menovací dekrét, ktorý bol zaslaný aj na sekretariát EPA. 

7. Dr. Izáková požiada SLK o oficiálne stanovisko k uznávaniu kreditov SACCME.  

8. Dr. Heretiková Marsalová oslovila výbor s požiadavkou o zriadenie Sekcie ambulantných 
psychiatrov v rámci SPsS. Výbor vyjadril nesúhlasné stanovisko k zriadeniu takejto 
sekcie, ale navrhuje vytvorenie Stálej komisie ambulantných psychiatrov pri Výbore 
SPsS.  

9. V apríli – máji 2015 prebehnú jednokolové korešpondenčné voľby do Sekcie sociálnej 
psychiatrieSPsS a do Gerontopsychiatrickej sekcie SPsS.  

 



Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční 14.5.2015 na PK LFUK a UNB. 

 

Zapísali: Dr. Králová, Dr. Izáková 

Prepísala: D. Lasičková 

 


