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Správy

Správa o činnosti výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS december 2002

až február 2003 (zo zápisníc 6–8)

• WPA – Doc. Smolík, zástupca Svetovej pychiatrickej
asociácie pre zónu 9, rámcovo oboznámil výbor PS SLS
s organizačnou štruktúrou a činnosťou WPA – štan-
dardami, etickými pravidlami (Madridská deklarácia)
a ďalšími oblasťami – možnosť podrobnejšie sa obo-
známiť – World psychiatric association WPA-online
http://www.wpanet.org/. Plný text Madridskej deklará-
cie bude publikovaný v Českej a slovenskej psychiatrii,
2003, číslo 1. Všetky prezentované materiály WPA, te-
maticky rôzne zamerané, budú postupne preložené do
slovenského jazyka. Materiál o atypických antipsycho-
tikách bude ako prvý k dispozícii vo forme publikácie
v časopise Psychiatria.

• Bol zakúpený dataprojektor a notebook. Oba prístroje
sú k dispozícii všetkým predsedom sekcií PS SLS pre
potreby odborných podujatí a všetkým členom výboru.
Kontakt dr. Vavrušová, dr. Forgáčová, M. Doláková,
NsP Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava.

• Stredoeurópske psychofarmakologické sympózium, 15.–
18. október 2003, Mníchov. Prof. Moller podal požia-
davku o nahlásenie sympózia, prípadne jednotlivých
prác zo Slovenska, ktoré budú na sympóziu prezento-
vané.

• IX. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti, 3.–5. apríl
2003, Bratislava – dr. Vavrušová prihlásila do programu
kongresu SLS odborný psychiatrický blok (príspevky:
dr. Virčík, dr. Pečeňák, dr. Vavrušová, dr. Pálová).

• Sympózium o bipolárnej afektívnej poruche, 4.–6. apríl
2003, Bratislava, Danube. Prednášky budú prezento-
vané v anglickom jazyku. Preklady sú zabezpečené. Ak-
ceptované budú slovenské aj anglické abstrakty aj full
texty. Prezentované práce budú vydané knižne. Pred-
seda PS SLS rokuje s vydavateľstvom Osveta.

• VI. neuropsychofarmakologický kongres, 9.–11. október
2003, Tihány, Maďarsko. Hosťovský blok za PS SLS
zostaví doc. Novotný.

• Podujatie gerontopsychiatrickej sekcie PS SLS sa pre-
kladá na 12.6.2003. Téma: Okrúhly stôl o kognitívach.
V spolupráci s Farmakologiockou spoločnosťou SLS.
Kontaktná osoba: Doc. Kolibáš.

• II. Dobrotkov deň (Prof. Heretik) – seminár na forenznú
tému sa uskutoční 10.4.2003. Ďalšie podrobnosti budú
uvedené v pozvánke.

• Vzdelávací míting WPA, Maďarsko (Servier) – na zá-
klade výberového konania sa na mítingu zúčastní dr.
Raková (CPLDZ).

• Výbor súhlasí s účasťou dr. Vavrušovej na regionálnom
sympóziu WPA vo Viedni, kde sa stretnú predsedovia
národných psychiatrických spoločností.

• Doc. Novotný podal informáciu o priebehu Epidemi-
ologického výskumu na Slovensku, ktorý sa realizuje
v spolupráci s prof. Heretikom. Na úvodnom školení sa
zúčastnilo 80 frekventantov – vybratých na prácu v te-
réne bolo 50+2 náhradníci. Do začiatočnej fázy šta-
tistického spracovania bolo zaradených 1212 vrátených
dotazníkov, ktoré mapujú celé územie Slovenska.

• Dr. Šuba poskytol informáciu o uskutočnenom odbor-
nom podujatí Algoritmy liečby v pedopsychiatri v Ko-
šiciach, ktoré bude mať pokračovania v apríli 2003.

• Dr. Korcsog referoval o výsledkoch volieb nového vý-
boru psychofarmakologickej sekcie PS SLS. Noví členo-
via výboru (v poradí podľa počtu získaných hlasov):
dr. Korcsog, dr. Vavrušová, dr. Virčík, doc. Kořínková,
doc. Novotný, dr. Forgáčová, dr. Pálová, dr. Koníková,
dr. Nábělek. Predseda: dr. Korcsog, vedecký sekretár:
dr. Pálová, revízor: dr. Nábělek.

• Usmernenia pre používanie psychofarmák – dr. Vavru-
šová dostala od dr. Černáka (hlavný odborník pre odbor
psychiatria) oficiálny list so žiadosťou o garanciu a po-
moc pri vytváraní usmernení. Členovia výboru podali
návrhy na zastúpenie odborníkov, z ktorých sa vytvo-
ria pracovné skupiny. Navrhovaní členovia pracovných
skupín:

Schizofrénia – dr. Vavrušová, doc. Kořínková, dr. Ja-
noška, dr. Forgáčová,

Bipolárna porucha – dr. Vavrušová, dr. Králová, dr.
Pečeňák,
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Úzkostné poruchy – dr. Pálová, doc. Novotný, dr. Korc-
sog,

ADHD – dr. Šuba, dr. Rosembergerová, dr. Ondrejka,

Poruchy príjmu potravy – dr. Janošková, dr. Dimová,

Závislosti drogové – dr. Okruhlica,

Závislosti alkoholové – doc. Novotný, dr. Martinove,
doc. Kolibáš,

Demencie – doc. Kolibáš, dr. Matéffy, dr. Hunáková,

Antidepresíva – doc. Kořínková, doc. Novotný, dr. Pá-
lová,

Antipsychotiká – dr. Vavrušová, doc. Kořínková, dr.
Korcsog, dr. Pečeňák, dr. Janoška.

Všetci navrhovaní členovia pracovných skupín po pí-
somnom oslovení vyjadrili svoje stanovisko k spolu-
práci.

• Etický kódex. Výbor navrhol zostavovateľov Etického
kódexu PS SLS: dr. Breier, doc. Rakús, dr. Korcsog,
doc. Kořínková, dr. Kitková.

• Dr. Vavrušová informovala dr. Marušákovú o Metodic-
kom liste, ktorý pripravil kolektív autorov pod vedením
doc. Kořínkovej. Reprinty budú distribuované do am-
bulancií obvodných psychiatrov.

• Vyjadrenie (za výbor PS SLS) k navrhovanej katego-
rizácii psychofarmák pripraví dr. Vavrušová spoločne
s doc. Novotným.

• Informácia z MZ (dr. Černák a dr. Breier) – MZ plá-
nuje vytvoriť gerontopsychiatrické ordinariáty v rámci
odboru geriatria. Týmto návrhom MZ ignoruje koncep-
ciu psychiatrie. dr. Černák odošle list s nesúhlasným
stanoviskom na MZ.

• Dr. Hašto trvá na odoslaní zamietavého listu voči svoj-
voľnej

”
upravenej“ koncepcii rozvoja psychiatrie (počet

LM) na MZ (ministrovi a dr. Hlavačkovi).

• Časopis Psychiatria – dr. Černák informoval o inová-
cii v redakčnej rade. Pretože časopis Psychiatria dekla-
ruje PS SLS ako vedeckého garanta, výbor PS SLS
bude uplatňovať svoje právo pri ovplyvňovaní žiaducej
úrovne časopisu.

• Firmy La Roche, Lundbeck, Eli Lilly, AstraZeneca po-
žiadali výbor PS o záštitu nad svojimi odbornými po-
dujatiami. Termíny plánovaných firemných podujatí sa
nekryjú s termínmi podujatí PS SLS – výbor odsúhla-
sil termíny a poskytne uvedeným podujatiam odbornú
garanciu.

• Farmaceutické firmy sa zúčastňujú na rozosielaní infor-
mácií členom PS SLS a poskytli sponzorské príspevky
na finančné zabezpečenie prekladov materiálov WPA,
na vytvorenie usmernení používania psychofarmák a na
technické zabezpečenie činnosti odbornej spoločnosti.
Výbor vyjadruje poďakovanie.

MUDr. Ľ. Forgáčová
vedecká sekretárka PS SLS


