154

PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 15, 2008, č. 2, s. 154-155

Zápisnice PS SLS

Správa o činnosti výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS
za obdobie október – február 2007/2008
(zo zápisníc č. 12–16)

• VIII. Slovenský psychiatrický zjazd – 18.–22. júna
2008 v Trnave. Generálnym sponzorom zjazdu je ﬁrma
Lundbeck. Zatiaľ sa za hlavných sponzorov nahlásili
ﬁrmy Pﬁzer, Glaxo, Eli Lilly. Pripravuje sa graﬁcký
návrh na pozvánku. Základný sponzorský poplatok pre
farmaceutické ﬁrmy je 50000.– Sk.
• Stále trvá výzva na prihlasovanie sympózií na WPA
kongres, ktorý sa uskutoční v roku 2008 v Prahe. Nahlasovanie sympózií trvalo do decembra 2007.
• Regionálny CINP sa uskutoční 27.11.–30.11.2008
v Bratislave.
• Program odborných podujatí na r. 2008 je uzavretý,
bude zverejnený na internetovej stránke Psychiatrickej spoločnosti a v Spravodaji, ktorý vyjde do konca
r. 2007.
• Príspevky do jesenného Spravodaja sú skompletizované
a odoslané Dr. Betinovi (vydáva ﬁrma Lundbeck).
• Výbor PS SLS poskytne odbornú garanciu dvom edukačným podujatiam, ktoré sa uskutočnia v novembri
2007, na ktoré poskytujú edukačné granty farmaceutické ﬁrmy Eli Lilly a AstraZeneca. Podujatia sa neprekrývajú s odbornými podujatiami PS SLS. Odborný
program je zostavený v súlade s požiadavkami PS SLS
a SACCME.
• Na sekretariát PS SLS prišiel list od riaditeľa FN L.
Pasteura Košice MUDr. J. Šajtyho s požiadavkou o delegovanie člena výboru PS SLS ako člena výberového
konania na obsadenie funkcie prednostu I. psychiatrickej kliniky FN L. Pasteura v Košiciach. Termín výberového konania (13. 11. 2007) sa prekrýva s odborným podujatím PS SLS (medzinárodné psychofarmakologické
sympózium v Smoleniciach), ktorého sa zúčastní väčšina členov výboru PS SLS. Otázka delegáta ostala zatiaľ otvorená.
• Dr. Vavrušová, predsedníčka PS SLS, informovala Dr.
Hochela a Dr. Mentovú na Ministerstve zdravotníctva
o zrušení lôžok na Psychiatrickej klinike SZU FNsP
Bratislava – Ružinov.
• Na zasadanie výboru PS SLS prišla MUDr. M. Koníková, zástupkyňa prednostu pre ZS na Psychiatrickej

klinike SZU – FNsP Bratislava – Ružinov. Informovala
zasadajúcich členov výboru o zrušení 26 lôžok na PK
SZU (ku dňu 8.11.2007), ktoré nariadilo vedenie FNsP
Bratislava v súvislosti s urgentným presťahovaním Očnej kliniky z FN Staré Mesto (FNsP Mickiewiczova).
Podľa vyjadrenia vedenia FNsP Bratislava je takéto riešenie dočasné – do konca I. polroku 2008. Dr. Koníková
poskytla na prečítanie protestný list, ktorý sformulovali
zamestnanci PK SZU FNsP Ružinov, a ktorý bol odovzdaný vedeniu nemocnice. Podľa vyjadrenia Dr. Koníkovej, stanovisko výboru PS SLS k tejto veci bude
potrebné v prípade, že vedenie FNsP Bratislava nedodrží prísľub o dočasnosti riešenia.
• VIII. slovenský psychiatrický zjazd – 18.–22. jún 2008,
Trnava. Hlavná téma: Komorbidita v psychiatrii a Varia. Ubytovanie zabezpečí cestovná kancelária KAMI –
dodajú podklady na prihlášku na ubytovanie. Potrebné
tlačivá sú už aj na internetovej stránke psychiatrickej spoločnosti. Programový výbor si vyhradzuje právo
na zaradenie prednášok a prednáškových blokov na
základe abstraktov a vyžiadaných celých príspevkov.
Programový výbor: prof. Novotný, doc. Kořínková, Dr.
Pečeňák, Dr. Pálová, doc. Ondrejka. Dr. Vavrušová, Dr.
Forgáčová, doc. Hašto. Organizačný výbor: Dr. Vavrušová, Dr. Forgáčová, Dr. Bodnár, Dr. Radzo. Odborné
sympózia budú mať svojich garantov. Budú obsahovať
vyžiadané prednášky a prednášky, ktoré budú prihlásené a budú odborne a tématicky vyhovovať požiadavkám garantov. Predsedovia sekcií PS SLS boli vyzvaní,
aby programovo zabezpečili svoje odborné sympózium.
Satelitné sympózia sa tradične prideľujú podľa toho,
v akom poradí sa farmaceutické ﬁrmy prihlásili k účasti
a požiadali o sympózium. Dr. Pečeňák pripraví návrh
na jedno sympózium, ktoré by malo pozostávať z prednášok, ktoré odzneli na iných odborných podujatiach
v poslednom roku a mohli by byť prínosom pre širšiu psychiatrickú verejnosť, ktorá sa tradične zúčastňuje na zjazdoch. Výzva – pozvať zahraničných hostí
– pozvaných hostí nahlásiť Dr. Vavrušovej. Abstrakty
budú uverejnené v Supplemente časopisu Alkoholizmus
a drogové závislosti (Protialkoholický obzor).
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• CINP – regionálne sympózium sa bude konať 27.-30.
11. 2008 v Bratislave, informácie o podujatí budú uverejnené na stránke www.psychiatry.sk .
• Dr. Pálova oznámila, že za každý odbor majú byť navrhnutí traja členovia do katalogizačnej komisie pri Ministerstve zdravavotníctva. Požiadala výbor PS SLS,
aby boli navrhnutí traja členovia.Výbor navrhol: Dr.
Vránovú, Dr. Zelmana a Dr. Vavrušovú.
• Výbor Sekcie mladých psychiatrov nie je funkčný. Korešpondenčné voľby budú koncom júna 2008. Treba požiadať nový výbor sekcie, aby si na Slovenský psychiatrický zjazd pripravili jeden blok.
• Výbor PS SLS poskytne odbornú garanciu odbornému
sympóziu, ktoré sa uskutoční 1.–3.2.2008, Podbanské,
Grand Hotel Permon. Téma: 3 pohľady do psychiatrie.
Finančnú podporu poskytuje nezávislý vzdelávací grant
spoločnosti Lundbeck.
• Dr. Šuba dodatočne nahlásil do plánu odborných podujatí na rok 2008 akciu, ktorá je určená pre pedopsychiatrov, psychiatrov, psychológov a iných odborníkov
podieľajúcich sa na liečbe a rehabilitácii dieťaťa a dorastenca trpiaceho schizofréniou, ktorá sa uskutoční 16.
5. 2008 v Bratislave pod názvom: Schizofrénia so za”
čiatkom v detstve“.
• VIII. psychiatrický zjazd. Na našej webovej stránke nájdete: on-line registrácia a nahlasovanie aktívnej účasti
formou abstraktov na VIII. slovenský psychiatrický
zjazd, ktorý sa bude konať 18.–22.6.2008 v Trnave. Prvá
informácia o zjazde bola rozposlaná poštou všetkým
členom PS SLS. V prvej informácii sú základné informácie. Predsedovia jednotlivých sekcií PS SLS boli vyzvaní, aby nahlásili za jednotlivé sekcie bloky prednášok. Na zjazd zatiaľ prisľúbili aktívnu účasť: prof. Sartorius, prof. Hallaris, prof. Höschl.
• Na našej www stránke je zverejnená prvá informácia
o Regionálnom CINP kongrese, ktorý sa bude konať
27.–30.11.2008 v Bratislave. Je možnosť on-line registrácie a prihlasovanie aktívnej účasti. CINP má samostatné účtovnícvo, neprebieha cestou SP SLS, tým PS
SLS nebude zodpovedná, ak by došlo k ﬁnančnému
schodku (zodpovedaná obava doc. Kořínkovej).
• Dr. Nábělek zabezpečí, aby sa do tlače dostali informácie o úmrtí kolegov psychiatrov, ktorí zomreli v roku
2007.
• Prof. Heretik požiadal doplniť do kalendára odborných podujatí na rok 2008 akciu: 7. Dobrotkov deň“,
”
ktorú poriada Katedra psychológie FF UK v Bratislave,
Ústav forenznej psychológie pri FF UK v spolupráci
so Slovenskou psychologickou spoločnosťou a PS SLS,
ktorá sa uskutoční v Bratislave dňa 17. apríla 2008 ako
vedecko-pracovná schôza.
• Dr. Pálová upozornila, že Dr. Mentová odchádza z MZ
SR, kde pracovala ako koordinátorka. Bolo by vhodné
porozmýšľať o navrhnutí nového pracovníka z radov
psychiatrov.
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• Dr. Pálová informovala o revitalizovaní katalogizačnej
komisie pri MZ SR. Vznikajú nedorozumenia pretože
navrhnutí členovia sa vzdávajú funkcií. Ďalej sa má renovovať katalóg výkonov. Navrhnutá katalogizačná komisia: predseda: Dr. O. Martinove členovia: Dr. Vavrušová, Dr. Kitková, Dr. Zelman, Dr. Vránová, Dr. M.
Martinove, Dr. Fabišíková.
• PS SLS poskytne odbornú garanciu dvom edukačným
podujatiam: 1. Liečba demencie. Edukačný grant poskytuje ﬁrma Zeva. 2. Aktuálne poznatky o liečbe schizofrénie a bipolárnej poruchy, edukačný grant poskytuje ﬁrma Elli Lilly termíny uvedených podujatí sa
neprekrývajú s plánovanými odbornými akciami PS.
Program zodpovedá požadovaným kritériám.
MUDr. Ľ. Forgáčová, PhD.
vedecká sekretárka PS SLS

Zápisnice v plnom znení sú zverejnené na internetovej
stránke Psychiatrickej spoločnosti www.psychiatry.sk

