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Správy z Výboru PS SLS

Správa o činnosti výboru PS SLS za obdobie október 2005 až január 2006

(zo zápisníc 34.–37.)

• Dr. Breier pripomienkoval, že Národný program du-
ševného zdravia je neúplný a nekonzistentný, treba ho
prepracovať. Stanoviská k Národnému programu dušev-
ného zdravia vyjadria doc. Černák (hlavný odborník)
a Dr. Breier (za Ligu pre duševné zdravie). PS SLS
nebola v súvislosti s posúdením Národného programu
duševného zdravia oslovená.

• PS SLS čaká odpoveď od prof. Krištúfka ohľadom zria-
denie Sekcie lekárov v atestačnej príprave, ktorá dopo-
siaľ neprišla. Výbor bude odpoveď urgovať.

• Dr. Vavrušová vyzýva všetkých primárov oddelení
a kliník, aby podporili viacerých mladých psychiatrov
k účasti na ECNP Workshope, ktorý sa bude konať 4.–
6. apríla 2006 (Prenášatelia: Zohar, Davidson, Hoschl,
Pečeňák a ďalší).

• VII. Slovenský psychiatrický zjazd. Pripravený je gra-
fický návrh na pozvánku. Bol navrhnutý programový
výbor v zložení: prof. Novotný, prof. Heretík, doc. Ko-
řínková, doc. Černák, Dr. Vavrušová a organizačný vý-
bor: Dr. Pečeňák, Dr. Forgáčová, Dr. Vavrušová, Dr. Z.
Janíková. Do čestného predsedníctva budú nominovaný
aj predstavitelia krajského a okresného zastupiteľstva.
Ubytovanie bude zabezpečovať CA KAMI.

• VII. Psychiatrický zjazd – voľby. V Spravodaji bude
zverejnená informácia o korešpondenčných voľbách vý-
boru PS SLS. Členovia výboru PS SLS boli oboznámení
s informáciou zo SLS, že v priamych voľbách sa má vy-
berať 11 členov a 3 revízori do nového výboru PS SLS.
Výbor sa dohodol, že noví členovia sa budú voliť v pria-
mych voľbách z celkového počtu kandidátov navrho-
vaných v korešpondenčných voľbách. Korešpondenčné
voľby by sa podľa mienky členov výboru mali uskutoč-
niť (t.j. rozposlať poštou volebné materiály) v marci
2006. Členovia PS SLS budú navrhovať 7 kandidátov
do výboru PS SLS (ľubovolných členov PS SLS) a jed-
ného kandidáta z ambulantnej praxe. Všetci navrhnutí
prejdú do druhého kola priamych volieb, ktoré sa usku-
točnia na VII. Slovenskom psychiatrickom zjazde.

• Výbor PS SLS vyslovuje poďakovanie dr. Pálovej za vý-
borné zorganizované podujatie UEMS, ktoré sa usku-
točnilo t.r. v októbri v Košiciach.

• Výbor PS SLS navrhol za čestných členov Českej psy-
chiatrickej spoločnosti prof. Novotného a prof. Žuchu.

Dr. Vavrušová bude informovať Prof. Rabocha. Recip-
ročne ponúka aj PS SLS českej strane Čestné členstvo
v PS SLS.

• Prof. Novotný navrhol ďalšiu doktorandskú prácu na
publikáciu do Kapitol z modernej psychiatrie (sponzor
firma Lundbeck): A. . Heretik jr.: Kognitívne poruchy
pri schizofrénii.

• Prof. Heretik, prof. Novotný predložili žiadosti o pri-
delenie výskumných grantov na tému: Skríning problé-
mového pitia a závislosti od alkoholu v SR a Skríning
problémového fajčenia v SR.

• Cenzus schizofrénie na Slovensku. Výbor PS SLS sch-
vaľuje a podporuje cenzus schizofrénie na Slovensku
a súhlasí s tým, aby sa cenzus realizoval cez občian-
ske združenie Studia Psychopathologica. Dr. Pečeňák
bude odborným garantom projektu.

• Doc. Kořínková navrhla na publikáciu do Kapitol mo-
dernej psychiatrie (sponzor firma Lundbeck) ďalšiu do-
ktorandskú prácu: Ľ. Forgáčová

”
Vzťah paranoidného

syndrómu k osovým dispozíciám“. Výbor návrh odsú-
hlasil.

• Etický kódex. Výbor navrhol, aby Ing. Marko (firma
Lundbeck) na VII. psychiatrickom zjazde dostal pries-
tor v rámci odborného sympózia, ktoré sa tejto téme
bude venovať (Etický kódex psychiatra, Eur. etický kló-
dex). Etický kódex psychiatra bude prekladať dr.Pálová
(podľa toho, ako bol schválený UEMS).

• VII. Slovenský psychiatrický zjazd 2006, Jasná pod
Chopkom. 6.12.2005 – prišiel e-mail od Pedra Ruiza
– VII. Psychiatrický zjazd bol WPA akceptovaný ako

”
WPA co-sponsored meeting“. Dostali sme právo pou-
žiť WPA logo. V tejto súvislosti sa uvažuje o presune
zjazdu na 22.–24.júna 2006, nakoľko sa prekrýva s Re-
ginálnym WPA kongresom v Istambule.

• Programový výbor: pod vedením Doc. Kořínkovej si
vyhradzuje právo zaraďovať prednášky a prednáškové
bloky na základe abstraktov a vyžiadaných celých prís-
pevkov.

• Základný sponzorský poplatok pre farmaceutické firmy
sa zvyšuje z 30 000 Sk na 40 000 Sk. Sympóziá na Slov.
psychiatrický zjazd sa tradične prideľujú podľa toho,
v akom poradí sa farmaceutické firmy prihlásili k účasti
a požiadali o sympózium.
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• Do programu budú zaradené sympóziá: Etické otázky
v psychiatrii (gestor Dr. Pálová), Pacientske organizá-
cie, ich potreby, očakávania a prínos (gestor Dr. Vrá-
nová), Psychopatologický blok (gestor Dr. Forgáčová),
Pedopsychiatrický blok (gestor Dr. Šuba). Ďalšie sym-
pózia sa pripravujú.

• I. informácia o zjazde sa rozpošle začiatko r. 2006. Doc.
Kořínková dodá podklad, v akej forme sa majú prihlá-
siť abstrakty (e-mailom alebo poštou). CA KAMI dodá
podklad, ako sa majú prihlásiť požiadavky na ubytova-
nie.

• Zasadania sa zúčastnila dr. Vránová, členka Katalogi-
začnej komisie MZ za psychoterapeutické výkony. Čle-
novia katalogizačných komisií boli menovaní MZ. PS
SLS nemá spätnú väzbu od MZ, či bol návrh PS SLS
na členov tejto komisie akceptovaný, ani kto sú jej čle-
novia. Podľa informácie Dr. Vránovej sú členmi Kata-
logizačnej komisie za odbor psychiatria Dr. Fabišíková,
Prof. Novotný, Dr. Breier, Dr. Poprac. Dr. Vavrušová
sa bude informovať u dr. Vetráka a Dr. Pechovej na MZ
ohľadom zloženia a práce tejto komisie.

• Grant pre mladých psychiatrov, ktorí sa aktívne zúčast-
nili Psychofarmakologického sympózia v Smoleniciach.
Grant po 10 000 Sk pôjde týmto mladým členom PS
SLS: Dr. Tkáčová Katarína (Michalovce), Dr Dragašek
Jozef (Martin), Dr. Hrubý Radovan (Ružomberok), Dr.
Riečanský Igor jr. (Bratislava), Dr. Vašečková Barbora
(Bratislava), Dr. Almassyová Genovéva (Pezinok). In-
formavali sme dr. Betinu z ff. Lundbeck.

• Internetová stránka . Výbor oznámi Dr. Mácovej (SLS)
a zástupcom firmy Astra Zeneca že vzhľadom na
dlhodobé problémy vypovedá zmluvu s providerom
a prevádzkovateľom internetovej stránky PS SLS. PS
SLS bude iniciovať grafiku novej internetovej stránky.
Stránku má rezervovanú PS SLS.

• Výbor delegoval na Český psychiatrický zjazd, 8.–11.
júna 2006 prof. Novotného a prof. Heretika.

• Časopis Meduca ponúkol spoluprácu: 1. Vydanie Sup-
lementa Psychiatrie pre prax k VII. Slovenskému psy-
chiatrickému zjazdu – výbor PS SLS súhlasí. 2. Kon-
gres Psychiatrie pre prax – výbor PS SLS nesúhlasí,
vzhľadom na komerčný charakter podujatia. Spolu-
prácu však nevylučuje. Psychiatrická spoločnosť SLS
organizuje svoje odborné podujatia, vedenie časopisu
sa môže uchádzať o účasť na týchto podujatiach. 3.
Autodidaktické testy v časopise Psychiatria pre prax –
odpoveď výbor nevie dať, nakoľko nie je jasné kto bude
pripravovať autodidaktické testy a na základe čoho sa
budú vytvárať.

• CINP Regionálne sympózium sa bude konať v Talline
5.–7.10.2006 – Psychofarmakologická sekcia PS SLS sa
podieľa tiež na organizácii tohto významného sympó-
zia.

• VII. Slovenský psychiatrický zjazd – definitívny termín
22.–24.jún 2006, Jasná pod Chopkom. (K presunu ter-

mínu dochádza z dôvodu prekrývania termínu s regi-
onálnym kongresom WPA v Istanbule. VII. Slovenský
zjazd je tiež akciou akceptovanou WPA, preto by sa
nemal uskutočniť v tom istom termíne).

• Dr.Vavrušová sa obrátila na všetkých primárov, aby vy-
zvali mladých psychiatrov (do r. 40) aby sa ešte doda-
točne prihlásili na ECNP Workshop, ktorý sa bude ko-
nať v Smoleniciach 4.–6.apríla 2006. Firma Lilly spon-
zorsky uhradí mladým psychiatrom cestovné náklady.
Ostatné náklady hradí ECNP.

• Otázka, ktorá sa týka práce Katalogizačnej komisie
stále nie je doriešená treba urýchlene dohodnúť stret-
nutie na MZ a získať podrobnejšie informácie ohľadom
zloženia a náplne práce tejto (už menovanej?) komisie.

• Doc.Rakús informoval, že informácie ohľadom náplne
špecializačných programov a akreditácie odboru psy-
chiatria boli zverejnené na internete. Akreditácia od-
boru psychiatria zatiaľ neprebehla – postupne sa akre-
didtujú jednotlivé medicínske odbory, odbor psychiat-
rie by mal prísť na posúdenie akreditačnej komisie pri-
bližne do júna t.r. Projekt špecializačných programov
vypracoval Doc. Rakús v súlade z UEMS a odvzdal na
posúdenie akreditačnej komisie.

• Prezídium SLS schválilo vznik Neuropsychiatrickej spo-
ločnosti SLS.

• Granty firmy Lundbeck. Celková suma 300 000 SK. Pre
mladých psychiatrov sa vyčlenilo 60 000 SK (aktívni
účastníci Psychofarmakol. sympózia v Smolenicicach).
O zvyšné grantové finančné prostriedky sa uchádzajú 3
projekty (predkladatelia, Prof. Novotný, Prof. Heretik,
Dr. Vavrušová). Výbor PS SLS súhlasí s vytvorením
grantovej komisie v zložení: doc. Černák, doc. Kořín-
ková, dr. Pálová, ktorá rozhodne o výške grantov pre
jednotlivé projekty.

• Široká diskusia bola vedená ohľadom NPDZ, ktorý bol
už v decembri 2005 prijatý vládou. Výbor PS SLS nebol
vyzvaný, aby sa k programu včas vyjadril. Preto pred-
seda PS SLS požiada listom, aby pri vytváraní (korek-
ciách) programu za duševné zdravie boli zúčastení aj
zástupcovia PS SLS. Liga za duševné zdravie a Slov.
psychoterapeutická spoločnosť podpíšu spoločné pre-
hlásenie ohľadom NPDZ, ktorý v terajšej podobe je
nevyhovujúci (v niektorých aspektoch až nezmyselný).
Spoločné prehlásenie sa poskytne médiám a príslušným
inštitúciám.

• Členovia výboru PS SLS navrhli 3 kandidátov na hlav-
ného odborníka pre psychiatriu: Doc. Černáka, Dr.
Korcsoga a Dr. Pálovú. Výbor PS SLS sa zhodol, aby
sa podal návrh na odborníka pre drogové závislosti: Dr.
Mária Martinove, Dr. Nejdlová, Dr. Somora.

• Prof. Novotný informoval o redakčnej rade časopisu
Česká a slov. psychiatria – prof. Raboch dostal štátne
vyznamenanie, prof. Kratochvíl sa vzdal členstva v re-
dakčnej rade, doc. Kocourková bola navrhnutá na jeho
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miesto. Doc. Smolík sa vzdal postu zástupcu šéfredak-
tora, na jeho miesto je navrhnutý dr. Anders. Časopis
za r. 2005 skončil so ziskom. Cena jedného čísla zostáva
60,–Sk. Ďalej upozornil na to, že časopis má širokú ob-
sahovú náplň v psychiatrii a preto treba posielať práce
na publikáciu. E-mailová adresa šéfredaktora časopisu:
frantisek.faltus@centrum.cz.

• Dr. Breier, predseda správnej rady Ligy za duševné
zdravie, sa vzdáva funkcie predsedu. Navrhol, aby no-
vým predsedom bol opäť psychiater.

• Dr. Vavrušová informovala, že WPA v Istanbule ponúka
grant pre jedného účastníka do 40 r.

• Na PS SLS prišla prosba od prof Šveca (Etická komi-
sia farmaceutických firiem) o vyjadrenie sa k sťažnosti
ohľadom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 11.–12.6.2005
v Prahe. Dr. Vavrušová dala odpoveď v tom zmysle, že
výbor PS SLS bol garantom odborného programu, kto-
rého sa zúčastnili dvaja členovia výboru PS SLS a pred-
seda ČPS. Etické problémy farmaceutických firiem si
musí vyriešiť sama komisia.

• Výbor PS SLS opätovne riešil kauzu Dr.Nawku. Dňa
12.1.2005 bol v Košickom denníku KORZÁR publiko-
vaný článok:

”
Vo zväzkoch ŠtB figuruje známy micha-

lovský psychiater. . .“. Výbor na svojom zasadnutí

dňa 13.1.2005 k obsahu publikovaného článku zaujal
stanovisko (zápisnica č. 27, bod 15.) . Na ďalšom za-
sadnutí výboru dňa 10.3. 2005 (zápisnica č. 29., bod
10) Dr.Nawka reagoval na list z januára /ohľadne
ŠtB/, namietal, že výbor s ním vopred záležitosť ne-
prejednal. Po diskusii /zapojil sa doc.Rakús, dr.Breier,
Dr.Hašto, prof.Heretik, dr.Korcsog, doc.Kořínková,
prof.Novotný/ výbor nezmenil svoje stanovisko. Prof.
Heretik navrhol, aby dr.Nawka požiadal o spis a posky-
tol ho členom výboru. Do dnešného dňa sa tak nestalo
Dr. Nawka sa e-mailom ospravedlnil, že sa nebude zú-
častňovať zasadnutí výboru pretože odcestoval na za-
hraničný študijný pobyt. Výbor PS SLS požiada ešte
raz Dr. Nawku aby predložil spis (ako sa zaviazal). Po-
kiaľ sa tak nestane, výbor PS opätovne doporučí aby
dr. Nawka prehodnotil svoje ďalšie pôsobenie vo vedení
PS SLS.

• Farmaceutickým firmám Dr. Vavrušová rozpošle listy
s podmienkami pre garanciu podujatí organizova-
ných ff.

MUDr. Ľubica Forgáčová

vedecký sekretár PS SLS


