
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 09.09.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 8/2020 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Dragašek, Dr. Vavrušová, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Výbor SPsS privítal ponuku ČNPS pre SPsS na aktívnu účasť na 63. česko-slovenskej 
psychofarmakologickej konferencii, 13. – 17. 1.2021 v Jeseníku. Vzhľadom k epidemiologickej 
situácii si členovia výboru osobnú účasť premyslia a svoje rozhodnutie oznámia Dr. Izákovej 
najneskôr do 16.9.2020. 

2. Výbor SPsS zorganizoval Tele-stretnutie expertov II dňa 09.09.2020, 12:00 – 14:00 hod. 
telekonferenčnou formou. Program stretnutia: Peter Šomšák: Odbor duševného zdravia MZ SR a 
reforma psychiatrickej starostlivosti, Róbert Babeľa: Ekonomická analýza fungovania denných 
psychiatrických stacionárov na Slovensku a panelová diskusia. Podujatia sa zúčastnilo 52 
participantov. 

3. Dr. Izáková zriadi na webovej stránke SPsS podstránku, kde budú zverejňované príspevky členov 
SPsS k reforme psychiatrickej starostlivosti – výbor pre zverejnenie stanovil nasledovné 
podmienky: členstvo v SPsS, zaslanie písomnej formy materiálu na adresu: 
vybor.psychiatry@gmail.com, súhlas autora, že zaslaním materiálu automaticky udeľuje súhlas s 
jeho zverejnením, oznam, že prezentované názory sú názormi autora a nie sú oficiálnymi názormi 
SPsS. Výbor si vyhradzuje právo na rozhodnutie materiál na stránke nezverejniť v prípade 
nesúhlasu viac ako 50% členov výboru a DR s obsahom materiálu a ak pôjde o hanlivý obsah. 
Členovia SPsS, ktorí sú členmi odborných pracovných skupín (OPSs) MZ SR pre reformu 
psychiatrickej starostlivosti, sa priebežne budú oboznamovať so zverejňovanými materiálmi 
a zvážia ich implementáciu vo svojej práci na reforme. Zverejnený bude aj zoznam členov OPSs MZ 
SR. 

4. MZ SR t. č. neprijalo Odborné usmernenie na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní 
lekárskeho posudku pri zmene pohlavia a stanovisko MZ SR, výbor SPsS poveril ďalej komunikovať 
s MZ SR Dr. Vašečkovú. 

5. Výbor SPsS na Jesennom psychofarmakologickom sympóziu 10/2020 zorganizuje vrámci 
edukačného grantu spol. Janssen Sympózium o reforme psychiatrickej starostlivosti v Európe, 
účasť prijali Dr. Breier, Br. Nawka, Dr. Hollý. Oslovený bol aj odborník z Rakúska, prof. Katschnig, 
ktorý účasť zatiaľ nepotvrdil. 

6. Dr. Šomšák oznámil OPS pre reformu v psychiatrii, že MZ SR nebude ďalej pracovať na príprave 
ŠDTP, ale bude realizovať prípravu Štandardných operačných postupov (ŠOP). ŠOP budú 
predstavené pre hlavných odborníkov dňa 29.9.2020. 

7. Výbor SPsS jednomyseľne nominoval ako kandidáta do Prezídia SLS Dr. Izákovú. Kandidáta do 
Dozornej rady SLS výbor SPsS nenominoval. Dr. Izáková so svojou nomináciou súhlasí. 

8. Výbor SPsS zvolil elektronicky ako svojho zástupcu - delegáta zjazdu SLS - Dr. Valkučákovú. 



9. Výbor prerokoval pripomienky k ŠDTP, ktorý vypracovala OPS Medicína drogových závislostí: 
Komplexný manažment pacienta so závislosťou od opioidov. Svoje pripomienky oznámi autorom, 
zodpovedná Dr. Breznoščáková. 

10. Spol. Gedeon Richter kvôli epidemiologickej situácii zrušila podujatie Progres v terapii schizofrénie, 
2. - 3.10.2020, Hotel Lomnica Vysoké Tatry. Podujatie sa bude realizovať formou webinára, SPsS 
ponecháva podujatiu garanciu aj v tejto forme. 

11. Výbor schválil žiadosť P. Breiera a Ligy za duševné zdravie (pridružený partner SPsS) o participáciu 
na Svetovom dni duševného zdravia formou rozposlania pozvánky pre členov SPsS na ich podujatie 
v rámci projektu Duša a film – diskusie k filmom s problematikou psychických porúch. 

12. Výbor SPsS bude svetový deň duševného zdravia 10.10.2020 propagovať prostredníctvom svojej 
webovej stránky. Zodpovedná za manažment prípravy je Dr. Izáková. 

13. Výbor diskutoval, aký by mohla mať situácia, ktorá nastane od 1.1.2021 po zrušení výmenných 
lístkov pre psychológov, dopad na diagnostiku duševných porúch. Výbor SPsS zastáva názor, že 
diagnózy zo skupiny F stanovuje iba lekár (preferenčne psychiater). 

14. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční telekonferenčne v plánovanom termíne 
14.10.2020 o 14:00 hod. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


