
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	21.01.2019	
Zápisnica	č.	1/2019	

Miesto	zasadnutia:	Knižnica	PK	LFUK	a	UN	Bratislava	
	
	
Prítomní:	Dr.	Izáková,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Králová,	Dr.	Dragašek,	Dr.	Patarák,	Dr.	Vavrušová,	Dr.	
Vašečková,	Dr.	Režnáková,	Dr.	Turček,	Dr.	Valkučáková	
	
Ospravedlnení:	Dr.	Zelman,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. Doc.	Šuvada	vyzval	Dr.	Izákovú	a	Dr.	Rosenbergerovú	ako	hlavné	odborníčky	MZ	SR,	aby	vytvorili	
OPS	 pre	 Národný	 projekt	 postupov	 pre	 výkon	 prevencie.	 Dr.	 Izáková	 navrhuje	 OPS	 vytvoriť	
z	krajských	 odborníkov	MZ	 SR	 pre	 psychiatriu	 a	tiež	 zástupcov	 pedopsychiatrov.	 Dr.	 Moťovský	
a	Dr.	 Černák	 rezignovali	 na	 post	 krajských	 odborníkov.	 Dr.	 Rosenbergerová	 navrhla	 seba	 a	Dr.	
Hrtánka	(Martin).	Dr.	Izáková	osloví	krajských	odborníkov.	

2. Dr.	 Izáková	 požiadala	 Dr.	Mistríkovú,	 právničku	 SLS	 o	prípravu	 zmluvy	 o	poskytnutí	 finančného	
príspevku	na	podporu	časopisu	Česká	a	Slovenská	psychiatrie	s	vydavateľstvom	Galén	(pozri	tiež	
zápisnicu	č.	11/2018,	bod	č.	18).	

3. SLS	zaslala	SPsS	požiadavku	o	poskytnutie	informácií	o	histórii	SPsS.	Výbor	požiadal	o	spoluprácu	
doc.	Morovicsovú,	ktorá	už	históriu	našej	spoločnosti	spracovala	v	minulosti.	

4. Dr.	 Baťová,	 riaditeľka	 ŠÚKL	 oznámila,	 že	 klonazepam	 vyrábaný	 spol.	 Polfa	 Tarchomin,	 S.A.	 je	
registrovaný	v	Poľsku	v	tabletovej	forme	(0,5	a	2	mg).	Odporučila	obrátiť	sa	vo	veci	dovozu	do	SR	
na	 Dr.	 Musila,	 GR	 Sekcie	 farmácie	 a	liekovej	 politiky	 MZ	 SR,	 príp.	 spol.	 Polfa.	 Dr.	 Izáková	
kontaktovala	 Dr.	 Musila,	 ktorý	 oznámil,	 že	 Polfa	 síce	 generický	 klonazepam	 zaregistrovala	
v	Poľsku,	ale	vyrábať	ho	neplánuje.	V	SR	bude	ukončená	registrácia	Rivotrilu	k	1.3.2019.	

5. Dr.	 Zelman	 spolupracuje	 pri	 organizácii	 Konferencie	 Duševné	 zdravie.	 Žiada	 pripraviť	 dve	
plenárne	prednášky	na	témy	aktuálna	situácia	v	psychiatrii	a	ŠDTP,	prednášku	o	psychosociálnych	
aktivitách	a	DPS.	Dr.	Izáková	osloví	v	danej	veci	Dr.	Z.	Janíkovú	a	doc.	Šuvadu.	

6. Dr.	 Izáková	 na	 žiadosť	 MZ	 SR	 ohľadom	 delegovania	 zástupcu	 SPsS	 vo	 veci	 ZZV	 ambulantnej	
a	jednodňovej	starostlivosti	nominovala	Dr.	Dúžeka,	ktorý	s	nomináciou	súhlasí.	

7. Spol.	 Gedeon	 Richter	 požiadala	 SPsS	 o	garanciu	 podujatia	 venovaného	 uvedeniu	 produktu	
Reagila	 (kariprazín).	 Podujatie	 sa	 uskutoční	 v	Hoteli	 Lomnica	 22.-23.3.2019.	 Výbor	 garanciu	
schválil.	 Kompletné	 žiadosti	 pre	 garanciu	 dodajú	 spoločnosti	 najneskôr	 jeden	 mesiac	 pred	
podujatím	k	termínu	zasadnutia	výboru	SPsS.	

8. Spol.	 Janssen	požiadala	 SPsS	o	garanciu	podujatia	Malá	akadémia	2019.	Podujatie	 sa	uskutoční	
28.3.2019	 v	Hoteli	 Falkensteiner	 Bratislava.	 Odborný	 program	 sa	 bude	 venovať	 liečbe	
schizofrénie	 a	 najnovším	 poznatkom	 z	 tejto	 oblasti	 s	 dôrazom	 na	 dlhodobo	 pôsobiace	
antipsychotiká	 a	 skúsenosti	 pri	 ich	 používaní.	 Výbor	 garanciu	 schválil.	 Kompletné	 žiadosti	 pre	
garanciu	dodajú	spoločnosti	najneskôr	jeden	mesiac	pred	podujatím	k	termínu	zasadnutia	výboru	
SPsS.	

9. Dr.	Pavčo,	vedúci	odboru	zdravotnej	starostlivosti	–	hlavný	lekár	OS	Záchranná	zdravotná	služba	
Slovensko	 požiadal	 Dr.	 Izákovú	 o	zabezpečenie	 edukačných	 seminárov	 pre	 záchranárov.	 Výbor	
schválil	 realizáciu	 školenia	 v	roku	2020	 (20x	2	hodiny).	Dr.	 Izáková	a	Dr.	 Turček	 sa	 stretnú	 s	Dr.	
Pavčom,	aby	dohodli	obsahovú	náplň	školenia.	

10. Dr.	Dragašek	 zistí	 podmienky	 pre	 kreditáciu	 portálu	 Edumedic	 na	 Slovensku	 a	informuje	 o	nich	
zástupcov	spoločnosti.	



11. Výbor	schválil	cestovný	grant	pre	2	členov	SPsS	na	konferenciu	From	perinatal	to	Early	Childhood	
Mental	 Health	 v	Budapešti,	 8.-11-5-2019.	 Podmienkou	 je	 registrácia	 a	zaslanie	 abstraktu	 do	
31.1.2019.	

12. Dr.	 Izáková	 sa	 dňa	 21.1.2019	 zúčastnila	 stretnutia	 v	Lige	 za	 duševné	 zdravie	 ohľadom	 Linky	
dôvery	 Nezábudka,	 pre	 ktorú	 počas	 rokovania	 s	premiérom	 SR	 získali	 zástupcovia	 Ligy	
s	podporou	Dr.	Izákovej	ako	hlavnej	odborníčky	a	prezidentky	SPsS	finančnú	dotáciu	vo	výške	80	
000	 Eur	 v	rokoch	 2019	 a	 2020.	 Liga	 sa	 v	súčasnosti	 nachádza	 v	štádiu	 prípravy	 projektu.	 Počas	
rokovania	 s	premiérom	 bolo	 dohodnuté,	 že	 SPsS	 bude	 projekt	 a	fungovanie	 linky	 odborne	
garantovať.	Výbor	vzhľadom	na	uvedené	skutočnosti	žiada	Ligu	za	duševné	zdravie	o	pravidelné	
informácie	 o	príprave	 linky	 (k	 zasadnutiu	 výboru	 SPsS).	 Komunikáciu	 v	tejto	 veci	 zabezpečí	 za	
výbor	Dr.	Vašečková.	

13. Príprava	 podujatia	 „Krajskí	 odborníci	 pozývajú	 k	aktuálnym	 témam	 psychiatrie“	 s	podporou	
edukačného	grantu	spol.	Lundbeck:	

a. výber	termínov:		
i. 6.	6.	2019,	Bratislava	–	krajskí	odborníci	–	Dr.	Zelman	 (koordinátor),	Dr.	André,	

Dr.	Janoška,	Dr.	Šuba	
ii. 20.	 6.	 2019,	 Košice	 –	 krajskí	 odborníci	 –	 Dr.	 Breznoščáková	 (koordinátor),	 doc.	

Dóci,	dr.	Rosenbergerová	
iii. jeseň	2019,	Stredné	Slovensko	–	krajskí	odborníci	–	Dr.	Dúžek	(koordinátor),	doc.	

Ondrejka,	 novovymenovaný	 krajský	 odborník	 Trenčianskeho	 samosprávneho	
kraja	

b. koordinátor	podujatia:	
i. osloví	 ostatných	 krajských	 odborníkov,	 ktorí	 sa	 podujatia	 zúčastnia	 a	zaistí	 ich	

spoluprácu	
ii. zabezpečí	 v	spolupráci	 s	ostatnými	 krajskými	 odborníkmi,	hlavnou	 odborníčkou	

a	členmi	výboru	SPsS	odborný	program	v	trvaní	1,5	hodiny	na	 tému	komplexný	
manažment	 pacienta	 so	 schizofréniou	 a	bude	 koordinovať	 panelovú	 diskusiu	
v	trvaní	 2,5	 hodiny	 na	 aktuálne	 témy	 (s	 cieľom	 získať	 informácie	 o	fungovaní	
odboru	v	zúčastnených	krajoch).	Súčasťou	odborného	programu	bude	aj	aktivita	
smerujúca	k	implementácii	platných	ŠDLP.	

c. Dr.	Izáková	spolu	so	spol.	Lundbeck	zabezpečí	prípravu	pozvánky	a	zverejní	ju	na	webovej	
stránke.	 Cieľom	 podujatí	 je	 informovať	 psychiatrov	 v	krajoch	 o	novinkách	 v	našom	
odbore,	 získať	 informácie	 pre	 krajských	 odborníkov	 o	fungovaní	 odboru	 v	ich	 kraji	
a	poskytnúť	priestor	pre	vzájomnú	diskusiu,	ktorá	umožní	vytvoriť	koncepciu	pre	ďalšie	
fungovanie	nášho	odboru.	

14. Nasledujúce	 zasadnutie	 výboru	 sa	 uskutoční	 počas	 Stretnutia	 expertov	 v	Hoteli	 Matyšák	 dňa	
13.2.2019	 o	13:00	 hod..	 Podujatie	 organizačne	 zabezpečuje	 Agentúra	 KAMI,	 koordinačne	 Dr.	
Izáková.	Podujatie	sa	organizuje	iba	pre	pozvaných	účastníkov.	

	

Zapísala:	Dr.	Izáková	

 


