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Správy

Správa o činnosti výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS

za obdobie január až marec 2004 (zo zápisníc 17–19)

• Metodické listy – pripravujú sa usmernenia liečby Úz-
kostných porúch (dr. Černák, dr. Pálová), a schizofrénie
(dr. Vavrušová, dr. Forgáčová, dr. Pečeňák).

• Dr. Černák opäť otvoril diskusiu ku vzniku novej me-
dziodborovej neuropsychiatrickej spoločnosti, ktorú za-
kladá prof. Kukumberg. Dr. Černák navrhuje spoluú-
časť psychiatrov pri založení tejto novej spoločnosti.
Vyjadrenie za výbor (dr. Vavrušová) bolo odoslané na
základe diskusie na zasadnutí výboru 11.12.2003. Vy-
jadrenie nebolo zo strany PS zamietavé. Prof. Kukum-
berg reagoval na list PS odpoveďou, ktorú dr. Vav-
rušová členom výboru prečítala. Vo svojom liste prof.
Kukumberg zdôrazňuje potrebu vzniku medzioborovej
neuropsychiatrickej spoločnosti a vyzýva psychiatrov
k prehodnoteniu pôvodného stanoviska. V diskusii na
túto tému, ktorá nasledovala, sa poukázalo aj na sku-
točnosť, že je potrebné vypracovať najprv náplň od-
boru neuropsychiatria a až potom uvažovať o založení
odbornej spoločnosti.

• Odborné poujatia: CINP – regionálny meeting 9.–12.
9. 2004 v Brne – II. informáciu o podujatí dostanú iba
prihlásení účastníci. 14.–18.5.2004 sa uskutoční Bulhar-
ský psychiatrický zjazd a Grécky psychiatrický zjazd –
termíny sú totožné.

• Dr. Pečeňák podal informáciu o novom časopise
”
Tera-

pia“ – obsahovo je všeobecne zameraný, svojimi struč-
nými článkami je určený pre ambulantných lekárov. Zá-
ujemcovia o periodikum sa môžu prihlásiť na mailovej
adrese redakcia@gepp.sk. Informácia bude zverejnená
aj v Spravodaji.

• Dr. Breier podal správu o sieťových posteliach. Dňa
26.1.2004 zasadnú v NR poslanci ústavno-právneho vý-
boru spoločne s poslancami zdravotného výboru za
účasti zahraničného odborníka pre psychiatriu. Na za-
sadnutie je pozvaný dr. Breier, na jeho odporúčanie
dostali pozvanie aj dr. Vavrušová a dr. Černák (zúčast-
niť by sa mal aj ombutsman – zástupca pacientov p.
Dolobák). Predstava predsedníčky helsinského výboru
je prijať také stanovisko, ktoré by spoločne s vybudo-
vanými špeciálnymi bezpečnostnými oddeleniami, vy-
bavením (fixačné prístroje) navŕšeným rozpočtom pre

psychiatriu, bola v súlade s opatreniami na zneužívanie.
Schôdza NR bude ukončená tlačovou konferenciou.

• Dr. Breier poskytol spätnú informáciu z tlačovej konfe-
rencie, ktorá sa ukutočnila na pôde Ministerstva zdra-
votníctva dňa 26.1.2004, na ktorom sa zúčastnil spolu
s predsedkyňou PS SLS dr. Vavrušovou. Prečítal čle-
nom výboru tlačové vyhlásenie zo dňa 26.1.2004 Slo-
venského helsinského výboru. Dr. Breier vyjadril nesú-
hlas s tlačovým vyhlásením – správa obsahuje veľa za-
vádzajúcich nepresností, neprávd a kritických postojov
bez ponuky alternatívnych riešení problému. Dr. Breier
vypracoval k uvedenému problému písomné stanovisko,
ktoré výbor podporil. Dr. Pečeňák vypracuje usmerne-
nia na používanie ochranných postelí a popruhov. Draft
e-mailom odošle na pripomienkovanie členom PS vý-
boru. Dr. Nawka vypracuje usmernenia pre používanie
obmedzujúcich prostriedkov v psychiatrii v rámci pro-
jektu

”
Eunómia“.

• Doc. Rakús referoval o novele o ďalšom vzdelávaní a od-
bornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve. No-
vým spôsobom sú formulované špecializačné a certi-
fikačné odbory a certifikované pracovné činnosti. Mi-
nisterstvo ich vypracovalo podľa smerníc Rady Európy
a parlamentu. Ministerstvo trvá na svojich požiadav-
kách. K 1.5.2004 musí byť novela schválená a platná
dňom vstupu Slovenska do EÚ. Návrhy k nariadeniam
vlády SR č. 156 a 157 sú k dispozícii.

• Ceny za odborné publikácie – výbor PS navrhol za ďal-
šieho člena komisie pre hodnotenie prác uchádzajúcich
sa o Cenu E. Guensbergera, Cenu K. Matulaya a o Cenu
SLS dr. Janošku. Komisia pre hodnotenie prác uchá-
dzajúcich sa o tieto ceny: prof. Žucha, prim. Janoška,
dr. Vavrušová.

• Dr. Vavrušová opakovane požiadala prítomných o pred-
nášateľskú účasť na školiacich podujatiach sponzorova-
ných firmou Eli Lilly. Téma Bipolárne poruchy – ide
o 3–4 workshopy po približne 20 frekventantov (mla-
dých psychiatrov). Učastníci workshopu získajú certifi-
kát PS SLS. Záujem prednášať na týchto podujatiach
zatiaľ prejavili a nahlásili témy: dr. Pálová, dr. Forgá-
čová, dr. Vavrušová, dr. Pečeňák, dr. Korcsog.
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• Zasadanie UEMS v Edinburgu – za PS SLS sa zúčastní
dr. Pálová (účasť na workshopoch, ktoré sú zamerané
na pregraduálne vzdelávanie) a dr. Vavrušová (účasť
na workshopoch Psychiatrické zariadenia a Human Re-
sources).

• VI. zjazd PS SLS: všetky nahlásené témy sú zaradené
do programu. Odborné bloky budú prebiehať paralelne.
Program bude potrebné zosúladiť aj vzhľadom na účasť
prednášateľov v jednotlivých blokoch. Program bude
obsahovať 3 zahraničné workshopy, základná bloková
jednotka bude trvať 90 min. Dr. Vavrušová pripraví
rámcový program, ktorý rozpošle členom výboru na pri-
pomienkovanie.

• K zjazdu bude pripravené samostatné Supplementum.
Spoluprácu ponúkol časopis Psychiatria pre prax. Ab-
strakty nahlásených prednášok musia byť odoslané
v elektronickej forme do 31.3.2004 na adresu forga-
cova@nspr.sk. Supplementum bude pripravené do do-
hodnutého termínu – k registrácii na zjazde.

• Ako významná zdravotnícka udalosť roka bude na SLS
nahlásený projekt MATRA (dr. Nawka).

• Výbor PS SLS bude iniciovať stretnutie so Sociálnou
poisťovňou vo veci invalidných dôchodkov duševne cho-
rých pacientov – diskusia pri okrúhlom stole.

• Výbor PS potvrdil predsedovi SLS prof. Krištúfkovi zá-
ujem o vytvorenie odporučení pre vybrané psychiat-
rické klinické jednotky aj s výkonmi. Má ísť o projekt
zaštítený MATRA cestou MZ.

• Farmaceutická firma Wyeth vypísala grant (v hodnote
30 000 Sk na jeden projekt, celková poskytnutá suma je
400 000 Sk) na odborný alebo vedecký projekt (výzva
bola publikovná v časopise Psychiatria pre prax a bude
na www.psychiatry.sk). Termín nahlásenia projektu je
do 30.4.2004.

• Roku 2005 sa v Káhire bude konať WPA zjazd, nahla-
sujú sa sympóziá. Informácia bude aj na našej interne-
tovej stránke a je dostupná na www.wpa.com

MUDr. Ľ. Forgáčová, PhD.

vedecký sekretár PS SLS




