
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	24.01.2018	

Zápisnica	č.	01/2018	

Miesto	zasadnutia:	Knižnica	PK	LFUK	a	UN	Bratislava	

Prítomní:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 André,	 Dr.	 Dragašek,	 Dr.	 Vavrušová,	 Dr.	
Vašečková		

Ospravedlnení:	Doc.	Dóci,	Dr.	Janík,	Dr.	Zelman,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. XIII.	 Slovenský	 psychiatrický	 zjazd,	 21.	 –	 23.	 06.	 2018	 v	Žiline,	 hlavná	 téma:	 PSYCHIATRIA	 21.	
STOROČIA:	
a. Dr.	Vavrušová	oznámila,	 že	SPsS	SLS	získala	záštitu	Európskej	psychiatrickej	 spoločnosti	nad	

podujatím	
b. Workshopy	 –	 vzhľadom	 k	tomu,	 že	 sa	 zatiaľ	 nikto	 neprihlásil,	 výbor	 vyzve	 k	organizácii	

workshopov:	psychoterapeutický	–	logoterapia	–	predsedajúci	Dr.	Kosová,	psychoanalytický	–	
Dr.	Ballx,	sexuologický	–	Dr.	Vašečková	

2. Projekt	ŠDTP	–	Doc.	Dóci	sa	vzdal	predsedníctva,	vymenovaná	bola	Dr.	Breznoščáková.	Realizuje	
sa	výmena	členov	OPS.	

3. Dr.	Breznoščáková	a	Dr.	 Izáková	pripravili	podklady	a	vytvorili	podstránku	pre	Trimboos	 inštitút	
a	jeho	aktivity	na	webovej	stránke	spoločnosti.	

4. Dr.	Izáková	a	Dr.	Breznoščáková	sa	dňa	24.1.2018	zúčastnili	rokovania	s	Dr.	Laššánom,	GR	Sekcie	
zdravia	MZ	SR,	o	výsledkoch	informovali	výbor	SPsS	SLS.	

5. Dr.	Izáková	opätovne	zaslala	nesúhlasné	stanovisko	k	zrušeniu	celodenných	vychádzok	u	dočasne	
práceneschopných	 pacientov	 trpiacich	 depresívnymi	 poruchami	 Sociálnej	 poisťovni	 a	tiež	 na	
vedomie	generálnemu	riaditeľovi	Sekcie	zdravia	MZ	SR.	Sociálna	poisťovňa	zaslala	SPsS	SLS	 list,	
v	ktorom	 oznamuje,	 že	 pre	 nezhody	 v	názore	 na	 vychádzky,	 požiada	 Dr.	 Laššána	 o	odborné	
vyjadrenie	sa	k	problematike.	Dr.	Laššán	podporil	stanovisko	SPsS	SLS.	

6. Doc.	Morovicsová	sa	na	výbor	obrátila	so	žiadosťou	o	pomoc	pri	realizácii	výskumu	zameraného	
na	sy	vyhorenia	–	šírenie	dotazníka	pomocou	webovej	stránky,	čo	výbor	odsúhlasil.	

7. Dr.	 Izáková	 požiadala	 výbor	 o	možnosť	 informovať	 členov	 SPsS	 SLS	 o	organizácii	 Znaleckej	
akadémie	v	psychológii	a	psychiatrii	a	odborného	minima	pre	budúcich	znalcov	v	máji	2018,	s	čím	
výbor	súhlasil.	

8. e-Health	 –	 obracajú	 sa	 na	 nás	 predovšetkým	 ambulantní	 psychiatri	 a	 Liga	 o	 stanovisko,	 resp.	
pomoc	 pri	 riešení	 problémov	 so	 zavádzaním	 elektronického	 zdravotníctva.	 Iniciovali	 sme	 s	 Dr.	
Zelmanom	stretnutie	s	NCZI.	Dovtedy	spustíme	na	webovej	stránke	diskusiu	k	téme	a	zistíme	od	
našich	členov	ich	postoje	a	názory,	aby	sme	ich	mohli	komunikovať	NCZI.	

9. SPsS	SLS	ešte	vo	februári	2017	nominovala	prostredníctvom	SLS	členov	OPS	pre	odbor	psychiatria	
pre	 KK	 –	 na	 pozíciu	 predsedu	OPS	bola	 nominovaná	 i	naďalej	MUDr.	 Lívia	Vavrušová,	 PhD.,	 na	
pozíciu	 podpredsedu	 MUDr.	 Ľubica	 Ferenčáková	 a	ako	 nový	 člen	 MUDr.	 Michal	 Turček,	 PhD.	
Napriek	 tomu	 v	apríli	 2017	 MZ	 SR	 vystavilo	 dekréty	 pre	OPS	 N05	 pre	 MUDr.	 Vavrušovú	 ako	
predsedu,	 MUDr.	 Greškovú	 ako	 podpredsedu	 a	MUDr.	 Ferenčákovú	 ako	 člena.	 	Výbor	 sa	
dohodol,	že	ponechá	aktuálne	zloženie	OPS.	

10. Dr.	 Izáková	opätovne	zaslala	 list	 Ing.	Mrekajovi	a	Dr.	Laššánovi	k	zriadeniu	bezpečnostných	odd.	
pre	agresívnych	pacientov.	Dr.	Laššán,	PhD.	požiadal	doc.	Dóciho,	Dr.	Izákovú,	Dr.	Breznoščákovú	
a	 Dr.	 Zelmana	 o	 stanovisko	 resp.	 materiál	 vo	 veci	 minimálneho	 personálneho	 a	materiálno	 -	



technického	vybavenia	špeciálnych	bezpečnostných	oddelení	v	rámci	existujúcich	psychiatrických	
zariadení	(technické	zabezpečenie,	personálne	zabezpečenie,	kde	a	koľko	takýchto	miestností	by	
ste	 odporučili...atď.)	 pre	 potreby	 vypracovania	 strategického	 materiálu	 –	 materiál	 23.01.2018	
vypracoval	Dr.	Zelman	a	Dr.	Izáková	ho	zaslala	24.01.2018	Dr.	Laššánovi.	

11. Dr.	 Izáková	 opätovne	 zaslala	 List	 Dr.	 Vulevovej	 a	Dr.	 Laššánovi	 k	redukcii	 úhrad,	 revízii	
indikačných	 kritérií	 pre	 vybrané	 PF	 a	zloženiu	 OPS	 pre	 KK	 odbor	 psychiatria,	 MZ	 SR	 prisľúbilo	
začať	konať		vo	veci	z	vlastného	podnetu.	

12. Spoločnosť	Lundbeck	zaslala	SPsS	SLS	program	a	abstrakty	príspevkov,	ktoré	odznejú	na	podujatí	
Pohľady	 do	 psychiatrie,	 ktoré	 sa	 budú	 konať	 2.3.2018	 a	9.3.2018	 a	pre	 ktoré	 žiadajú	 garanciu,	
ktorú	výbor	odsúhlasil.	

13. Výbor	 SPsS	 SLS	 neprijme	 ponuku	 na	 on-line	 sympózium	 –	 25th	 International	 Symposium	 about	
Current	 Issues	 and	 Controversies	 in	 Psychiatry,	 ktoré	 by	 tak	 bolo	 prístupné	 všetkým	 našim	
členom,	ale	vyžaduje	sponzoring	1500	Eur.	

14. Dr.	 Izáková	 zistí	 na	 SLS	 postup	 pri	 vzniku	 novej	 Sexuologickej	 sekcie	 a	pri	 premenovaní	
Gerontopsychiatrickej	sekcie.	

15. Výbor	 schválil	 spoluorganizáciu	Neuropsychiatrického	kogresu,	 ktorý	 sa	bude	konať	6.-8.6.2018	
v	Austria	Trend	Hotel	Bratislava.	Dr.	Izáková	podpíše	zmluvu	o	spoluorganizácii	podujatia.	

16. Niektorí	 lekári	 Psychiatrického	 odd.	 v	Bojniciach	 zaslali	 výboru	 na	 vedomie	 nespokojnosť	
s	priebehom	a	výsledkom	výberového	konania	na	miesto	primára.	

17. Nasledujúce	zasadnutie	výboru	bude	28.02.2018	o	13:30	hod.	na	Psychiatrickej	klinike	LFUK	a	UN	
Bratislava.	

	
Zapísala:	Dr.	Izáková	


