
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 14.07.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 8/2021 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Dúžek, Dr. Patarák, Dr. Vavrušová, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Výbor a DR SPsS na podnet doc. Izákovej ako HO MZ SR pre psychiatriu diskutovali žiadosť MZ SR 
o stanovisko k zriadeniu neuropsychiatrických ambulancií v SR (Vyhláška č. 84/2016 Z. z.), či je 
predmetná požiadavka medicínsky opodstatnená a či je v praxi realizovateľná. Po diskusii dospeli 
k záveru, že predmetná požiadavka je medicínsky opodstatnená, keďže na Slovensku existuje ústavná 
neuropsychiatrická starostlivosť, nadväzovať by na ňu mala jej ambulantná forma. Iste to podporí aj 
záujem o vzdelávanie sa v tomto odbore. Po dosiahnutí vzdelania mať možnosť pracovať iba v 
ústavnom zariadení je významne limitujúcim faktorom. Avšak neuropsychiatria existuje ako 
samostatný špecializačný odbor, ktorý nemusí nadväzovať na vzdelávanie v psychiatrii, ani 
neurológii. O to viac treba vziať do úvahy, že pre ňu absentujú jasne definované výkony a rozsah 
kompetencií, nie je definovaná cesta pacienta, nie sú vytvorené ŠDTP a pod.. Táto situácia komplikuje 
prax, je diskutabilné, ktorí pacienti sú „neuropsychiatrickí“, s akými diagnózami patria do 
kompetencie neuropsychiatra viac ako do kompetencie psychiatra či neurológa, čím má 
neuropsychiater u konkrétneho pacienta širšie kompetencie. Navyše je na Slovensku vzdelaných v 
tomto špecializačnom odbore len veľmi málo odborníkov (pravdepodobne viac neurológov ako 
psychiatrov). Z uvedených dôvodov sa javí, že táto požiadavka je t. č. v praxi nerealizovateľná. 
Existencia samostatnej siete neuropsychiatrických ambulancií nie je v súčasnosti reálna. Ak tak iba 
spôsobom, že pár hodín z týždňa by bolo pre neuropsychiatriu vyhradených v psychiatrickej a 
neurologickej ambulancii. Výbor odporúča MZ SR situáciu konzultovať so Slovenskou 
neuropsychiatrickou spoločnosťou, o. z. SLS. 

2. Doc. Izáková informovala o predložení pracovnej verzie Koncepcie odboru Psychiatria MZ SR (s 
označením draft SPsS a vysvetlením, že ide len o pracovný materiál, ktorý je vo fáze 
pripomienkovania členmi SPsS) z dôvodu vyhodnotenia zámeru jej smerovania a prekryvu s Plánom 
obnovy (najmä v časti Zariadenia komunitnej psychiatrickej starostlivosti). 

3. Rada vlády pre duševné zdravie: uskutočnili sa zasadnutia jednotlivých výborov RVpDZ, zástupcovia 
SPsS zdieľali ostatným členom výboru zápisnice z týchto zasadnutí. Dotazník k tvorbe priorít a 
opatrení Národného programu duševného zdravia členovia výboru a DR vyplnia na svojom zasadnutí 
v septembri spoločne za SPsS. 

4. Z dôvodu pochybností členov SPsS doc. Izáková za SPsS sformuluje stanovisko k potrebe a samotnej 
tvorbe reformy starostlivosti o duševné zdravie a reformy psychiatrickej starostlivosti ako jej súčasti, 
zverejníme ho na webovej stránke a tiež ako úvodník v časopise Psychiatria pre prax. Výbor a DR 
diskutovali obsah tohto stanoviska. 

5. Spoločný WPA – EPA – SPsS webinár (organizovaný v rámci projektu Stretnutí expertov) sa uskutoční 
online 25.10.2021 od 17:00 hod., účasť prisľúbil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. 

6. Počas XIV. SPZ, XXIV. Kongres SLS a 19. ČSPZ sa dňa 24.9.2021 od 19:15 do 20:30 uskutoční diskusia 
o psychických poruchách a potrebe meniť starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku za účasti 
ministra zdravotníctva. Pozvaní budú aj ďalší hostia: Dr. Černák, Dr. Hollý, p. Nvota, moderátor Michal 
Sabo. 

7. XV. SPZ (23. – 25.6.2022 v Bratislave): minister zdravotníctva prisľúbil záštitu, doc. Izáková zašle na 
MZ SR oficiálnu žiadosť. 



8. Výbor vzal na vedomie, že 64. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia, 12. - 16.1.2022, 
sa uskutoční v Mariánskych Lázňach. Ako bolo dohodnuté, tému a prednášajúcich v sympóziu SPsS 
upresníme na septembrovom zasadnutí výboru a DR SPsS. 

9. Edukačný webinár, ktorý povedie Ass. Prof. Jakub Lickiewicz (Department of Health Psychology, 
Institute of Nursing and Midwifery, Jagiellonian University Medical College, Krakow) o použití 
deeskalačných techník u agresívnych pacientov sa uskutoční dňa 6.10.2021, výbor schválil aj honorár 
pre prednášajúceho  (organizácia v rámci projektu Stretnutí expertov). 

10. Výbor a DR diskutovali ďalšiu spoluprácu s MZ SR na projektoch ŠDTP a štandardných preventívnych 
postupov. Dr. Breznoščáková ako predsedníčka OPS pre psychiatriu oznámila MZ SR zámer 
aktualizovať existujúce štandardy a tiež spojiť štandardy vytvorené pre psychiatrické diagnózy OPS 
pre psychiatriu a psychológiu do jedného celku. Dr. Zelman začína pracovať na aktualizácii 
štandardov pre schizofréniu a ochorenia sch. spektra. Dr. Dragašek prejavil záujem pracovať v OPS 
pre štandardné postupy. 

11. Výbor a DR online hlasovaním schválili vydanie slovenského prekladu publikácie R. Kachler: Môj 
smútok si ťa nájde. Ide o knihu od nemeckého psychológa a psychoterapeuta, ktorá opisuje nový 
prístup spracovania straty blízkej osoby a trúchlenia. Ukazuje na praktických príkladoch, ako si vybrať 
pre seba ten najvhodnejší spôsob vlastného trúchlenia. Prekladateľom je MUDr. M. Šefránek, ktorý 
sa so žiadosťou o vydanie obrátil na SPsS a zabezpečí pre SPsS súhlas autora aj pôvodného 
vydavateľstva. Knihu vydá SPsS elektronickou formou a bude zverejnená na našej webovej stránke. 
Technickú podporu jej vydania prisľúbila spoločnosť Lundbeck Slovensko. 

12. Výbor a DR online hlasovaním a finálne počas zasadnutia schválili organizáciu ECNP webinára pre 
lekárov – najmä psychiatrov a detských psychiatrov v špecializačnej príprave (20-30 účastníkov) za 
účasti slovenských a zahraničných lektorov, termín konania 10-11/2021, zameranie: klinická 
expertíza – prezentácia kazuistík. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. Informáciu 
zverejníme na webovej stránke a zašleme mailom členom SPsS. 

13. Výbor a DR diskutovali problematiku detencie a otvorenia detenčného ústavu v Hronovciach, ktoré 
sa plánuje dostavať v januári 2022. Upozorňuje, že výkon detencie má mať formu poskytovania 
špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti, inak nebude možné naplniť liečebný účel tohto 
zariadenia. Potrebné bude iniciovať legislatívne zmeny v tomto smere. Dr. Breznoščáková 
informovala, že je to týmto spôsobom riešené vo väčšine krajín Európy. Doc. Izáková zašle stanovisko 
výboru Dr. Danterovej, riaditeľke OZS MZ SR. 

14. Doc. Izáková oznámila, že MZ SR akreditovalo na SZU špecializačné vzdelávanie v odbore Sexuológia. 
Výbor informáciu poskytne členom SPsS a tiež ju zašle ostatným odborným spoločnostiam, ktorých 
zameranie umožňuje vzdelávanie sa v odbore sexuológia. Cieľom je umožniť záujemcom zapísať sa 
do vzdelávacieho programu. 

15. Výbor diskutoval doteraz riešené témy s ODZ MZ SR, identifikoval najmä nasledovné témy: 
problematika obmedzovacích prostriedkov (oslovená bola VOP prof. Patakyová), detencia, odborné 
usmernenie MZ SR na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri 
zmene pohlavia, posudzovanie miery poklesu zárobkovej činnosti (oslovená bola Sociálna poisťovňa), 
spolupráca s posudkovými lekármi, denné psychiatrické stacionáre, zákon o PST a špecifické PST 
intervencie (k riešeniu tejto témy napriek záujmu SPsS nebola prizvaná), ochranné liečenia, dopravná 
psychiatria a psychológia. 

16. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 8.9.2021 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 


