
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 13.05.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 5/2020 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Dúžek, Dr. Valkučáková, Dr. 
Vašečková, Dr. Režnáková, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman 

Ospravedlnili sa: Dr. Patarák, Dr. Turček, p. Lasičková 

 

Program: 

1. SLS potvrdila partnerstvo pri organizácii združeného podujatia: XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 19. 
Česko-slovenský psychiatrický zjazd a XXIV. kongres SLS v termíne 22.-25.9.2021 v Bratislave v Hoteli 
Carlton. Prevzatie záštity ponechali podujatiu primátor Mesta Bratislavy Matúš Vallo aj prezident SLS 
prof. Ján Breza. 

2. Členovia výboru a DR sa dohodli, že dňa 10.06.2020, 12:00 – 16:00 sa uskutoční Stretnutie expertov, 
Dr. Izáková pošle všetkým členom výboru a DR návrh programu. Následne osloví Agentúru KAMI so 
žiadosťou o zabezpečenie organizácie tohto telekonferenčného stretnutia. Hostia z ČR potvrdili 
v tomto termíne svoju účasť. 

3. Dr. Izáková informovala členov výboru a DR o aktualizácii odporúčaní hlavného odborníka MZ SR pre 

manažment odboru psychiatria počas pandémie: Štandardný postup pre poskytovanie psychiatrickej 

zdravotnej starostlivosti v ústavných zariadeniach počas pandémie COVID-19, Štandardný postup pre 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii pre dospelých počas pandémie 

COVID-19 (schválené NaKriKT, aktualizované 5.5.2020). Dokumenty sú zverejnené na webovej 

stránke MZ SR a www.psychiatry.sk. 

4. Dr. Izáková predstaví NaKriKT návrh výboru SPsS pre začiatok fungovania denných psychiatrických 

stacionárov v súčasnej situácii s infekciou COVID-19 na Slovensku. Členovia výboru odporúčajú, aby 

DPS v 4. fáze uvoľňovania opatrení obnovili svoje fungovanie, pretože táto liečba je veľmi dôležitá 

u pacientov so závažnými duševnými poruchami s cieľom prevencie relapsu. Navrhujeme fungovanie 

DPS v obmedzenom režime: max. počet pacientov 10 (príp. podľa veľkosti zariadenia), program 

skrátený na max. 4 hodiny denne, neumožní sa stravovanie pacientov/klientov v priestoroch DPS, 

zabezpečenie protiepidemiologických opatrení podľa odporúčaní HH (dezinfekcia rúk, rúška, meranie 

teploty), prijímanie pacientov do DPS len bez príznakov respiračnej infekcie, bez pozitívnej 

epidemiologickej anamnézy, ak sa u pacienta/klienta počas pobytu v DPS prejaví respiračné 

ochorenie, prípadne iné infekčné ochorenie alebo febrilný stav, je nutné zabezpečiť u tohto pacienta 

test na COVID-19 a okamžite ukončiť pobyt pacienta v DPS. V takomto prípade do získania výsledku 

testu na COVID-19 do DPS nebude prijímaný žiadny ďalší pacient/klient. 

5. Prof. Babeľa vypracoval finančnú analýzu fungovania DPS. Potrebné je dopracovať upresnenie počtu 

nových DPS na Slovensku. Členovia výboru SPsS sa dohodli, že upresnenie počtu DPS a ich možností 

pre personálne zabezpečenie a možnú pacientúru v jednotlivých regiónoch Slovenska, je potrebné 

poznať možnosti regiónov. Dr. Izáková preto osloví krajských odborníkov, aby zhodnotili potenciál 

regiónu, v ktorom pôsobia (personál, klienti). Návrh Dr. Janíkovej Dr. Izáková zašle aj krajským 

odborníkom a aj členom výboru a DR SPsS. 

6. Dr. Izáková požiadala SLS (p. Vician) o zaplatenie faktúry za členský príspevok WPA v roku 2020 vo 

výške 1447,50€ (2,50€/1 člen). 

7. Výbor SPsS nemá pripomienky k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k štatútu a stanovám WPA. 



8. Dr. Vavrušová a Dr. Valkučáková sa zúčastnili Webinára, ktorý zorganizovala EPA na tému „Challenges 

of Psychiatric Care for our Patients during Pandemic“ dňa 12.5.2020. Dr. Valkučáková o jeho obsahu 

pripravila správu, ktorú odprezentovala počas zasadnutia výboru a zašle ju členom mailom. 

9. Doc. Šlepecký požiadal výbor SPsS o stanovisko a prípadnú podporu vo veci ŠDTP pre PTSP v súvislosti 

s COVID-19 vo vzťahu k MZ SR. Členovia výboru diskutovali pripomienku vznesenú voči obsahu ŠDTP, 

že „u ľudí s rizikom sebapoškodzujúceho správania, agresivity a suicídia je potrebné bezodkladne 

konzultovať psychiatra“. Toto vyjadrenie je v zhode s čínskym štandardom vypracovaným pre 

epidémiu Covid-19. Členovia výboru sa vo vzťahu k ŠDTP zhodli, že „krízové časy vyžadujú krízové 

riešenie“, avšak je nutné, aby štandardy psychiatrickej a psychologickej starostlivosti pripravili MZ SR 

schválené OPS pre psychológiu a psychiatriu v spolupráci a aj spoločne posúdili odborný kontext 

vznesených pripomienok. Očakávame preto, že predmetný štandard v celom jeho obsahu ako OPS 

pre psychiatriu, príp. SPsS dostaneme oficiálnou cestou na pripomienkovanie. Považujeme to za 

veľmi dôležité, nakoľko to aktuálna situácia v SR umožňuje. Ku konkrétnej pripomienke členovia 

výboru napriek publikovaným postupom z Číny, ktoré odporúčajú bezodkladne konzultovať 

psychiatra, radia bezodkladne zhodnotiť mieru rizika a až následne konzultovať psychiatra (Dr. 

Vavrušová navrhla použiť postup podľa Kelly Posner - COLUMBIA-SUICIDE SEVERITY RATING SCALE 

(C-SSRS), Risk Assessment (Lifeline crisis center version) - https://suicidepreventionlifeline.org/wp-

content/uploads/2016/09/Suicide-Risk-Assessment-C-SSRS-Lifeline-Version-2014.pdf. 

10. Výbor SPsS dostal ponuku od spol. Lundbeck, generálneho partnera XIV. SPZ, ktorý sa tento rok 

nebude konať kvôli pandémii, na organizáciu webinára k aktuálnym témam v psychiatrii, t. č. so 

zameraním na situáciu s COVID-19 a psychiatriu. Dr. Izáková oslovila členov výboru, aby navlhli 

a následne jej mailom zaslali témy, ktoré majú záujem komunikovať (konečný termín 15.5.2020). 

11. Výbor SPsS diskutoval ponuku od spol. Servier na organizáciu pravidelných webinárov s účasťou 

lekárov rôznych odborov. Členovia diskutovali možné témy, Dr. Izáková prediskutuje so zástupkyňou 

spol. Servier. 

12. SPsS bude aktívnejšie spolupracovať s médiami s cieľom zvýšiť informovanosť všeobecnej populácie 

o duševnom zdraví a fungovaní psychiatrie, príp. diskutovať pripravované zmeny. Dr. Izáková vyzve 

mailom členov výboru, aby udelili súhlas, že v prípade jej poverenia budú komunikovať s médiami 

a vybrali si preferenčne témy, ktoré majú záujem komunikovať. 

13. Výbor SPsS nemá pripomienky k prebiehajúcemu medzirezortnému pripomienkovému konaniu: 

LP/2020/139 – Nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov. LP/2020/141 – Nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 356/2006 

Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a 

mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ukončenie MPK: 26.05.2020). 

14. Realizovali sme zmenu veľkosti webového priestoru na 50 GB - produkt spol. Websupport 

(4,40Eur/mesiac). 

15. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční telekonferenčne v plánovanom termíne 17.06.2020 
o 14:30 hod. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


