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SPRÁVA

Správa o činnosti výboru PS SLS počas obdobia marec-jún

(zo zápisníc 9–12)

• Na zasadnutí výboru Psychiatrickej spoločnosti Slo-
venskej lekárskej spoločnosti (13.3.2003) sa zúčastnil
MUDr. Finďo, poradca ministra zdravotníctva pre lie-
kovú politiku. Vypracuje štandardnú koncepciu na vy-
pracovanie usmernení (guidelines) pre všetky odvetvia
medicíny a predloží na schválenie ministrovi zdravot-
níctva. Pri vypracúvaní usmernení je podľa dr. Finďu
dôležité určiť metodiku. Usmernenia nebudú ekonomic-
kým nástrojom.

• Kniha o bipolárnej poruche – Martin, Osveta. Podľa
počtu a jednotlivých tém prihlásených prác bude ur-
čený rozsah a štruktúru knihy. Termín odovzdania prís-
pevkov je do 15.6.2003. Zostavovateľka knihy MUDr.
Vavrušová pripravila pre prvých autorov príspevkov
zmluvy s vydavateľstvom Osveta.

• Projekt MATRA – MUDr. Vavrušová adresovala list
MUDr. Nawkovi (vedúci projektu) s vyjadrením stano-
viska k projektu. Výbor odsúhlasil, aby sa pre finančnú
čiastku, ktorú bude PS SLS v súvislosti so zapojením
sa do projektu mesačne získavať, zriadil podúčet (va-
riabilný symbol) v rámci účtu SLS.

• Variabilný symbol pre podúčet PS SLS na projekt
MATRA sa zriadi po dodaní potrebných údajov o pro-
jekte, ktoré požaduje Ing. Neščáková zo SLS. Údaje
urýchlene poskytne MUDr. Nawka.

• Výbor PS SLS vybral delegáta doc. Kořínkovú a náh-
radníka MUDr. Pečeňáka na Volebný zjazd SLS
3.4.2003 o 18.00 h.

• Prof. Heretik oznámi, že epidemiologický výskum EPID
je ukončený, monografia je pripravená na vydanie. Vý-
bor PS súhlasí s finančným príspevkom na vydanie mo-
nografie.

• MUDr. Černák pripravil list s podporným vyjadrením
v mene hlavného odborníka pre psychiatriu vo veci
MUDr. Janíkovej. VšZP vypovedala MUDr. Janíko-
vej zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. List
s vyjadrením stanoviska výboru PS SLS, ktorý bol pre-
rokovaný dňa 10.10.2002 a v tom období odoslaný na
adresu VZP sa preto, že sa prípad aktuálne rieši, odošle
Ing. Andrejčákovej ešte raz.

• Abstrakty a full texty z I. česko-slovenského psychiat-
rického zjazdu (6.–8.12.2002 vo Vysokých Tatrách) do
supplementa Českej a slovenskej psychiatrie treba odo-
slať do konca mája na adresu redakcie časopisu alebo
členom redakčnej rady zo Slovenska (doc. Novotný, doc.
Kořínková). PS SLS sa bude zúčastňovať na financovaní
supplementa.

• MUDr. Korcsog poskytol všetkým zúčastneným kon-
cept Etického kódexu PS SLS na pripomienkovanie.
10.4. zasadne ED PS SLS pod vedením MUDr. Breiera.

• Etický kódex – zostavovatelia dodajú konečnú verziu
kódexu do najbližšieho zasadanie PS výboru.

• Výbor PS SLS poďakoval aktívnym účastníkom Psy-
chiatrického bloku, ktorý sa uskutočnil v rámci IX. kon-
gresu SLS (apríl, 2003) dr. Pálovej, dr. Pečeňákovi, dr.
Virčíkovi a dr. Vavrušovej.

• Doc. Kořínková, delegátka za PS SLS referovala o prie-
behu Volebného zjazdu SLS: Novým predsedom SLS sa
stal doc. Krištúfek, ktorý predniesol svoju predstavu
o ďalšej činnosti SLS.

• Doc. Kořínková informovala o možných variantoch
členstva v rámci SLS – pridružené a kolektívne člen-
stvo v SLS. Na získanie právnej subjektivity je po-
trebný písomný súhlas 2 tretín členov PS. Žiadosť a vý-
sledky prieskumu v členskej základni je potrebné pred-
ložiť predsedníctvu SLS a ministerstvu vnútra. Disku-
sia o podmienkach, výhodách a nevýhodách zmeny šta-
tútu PS (kolektívne členstvo, resp. pridružené členstvo)
sa podľa potreby otvorí.

• Firma Servier. Rozšírenie preskripcie Coaxilu pre od-
bor internej medicíny a geriatrie – firma Servier žiada
podporné stanovisko výboru PS SLS. Po diskusii bolo
stanovisko členov výboru k žiadosti firmy Servier za-
mietavé.

• Informácia firmy Servier – Edukačný program WPA.
Do výberového kola prešli dr. Breznoščáková, dr. Po-
spíšil, dr. Šutiaková. Edukačný program absolvovalo 13
mladých psychiatrov. Vybratí traja sú zaradení do me-
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dzinárodného edukačného stretnutia mladých psychiat-
rov.

• WPA hľadá nové pôsobisko pre permanentný sekreta-
riát pre svoju činnosť. MUDr. Vavrušová, po odsúhla-
sení členmi výboru, odporučí ako možnú lokalitu – Bra-
tislavu.

• V jarnom Spravodaji a v časopise Psychiatria, 10, 2003,
č. 1 bude uverejnená výzva na nahlásenie odborných
prác, ktoré sa budú uchádzať o cenu Karola Matulaya
a cenu Ernesta Guensbergera.

• Informácia – dr. Vránová vypracovala správu o stave
denných stacionárov na Slovensku aj s požiadavkami.
Zakladá sa Asociácia psychiatrických stacionárov ako
občianske združenie.

• Usmernenia pre liečbu psychofarmakami – posledný
termín odovzdania usmernení (a pripomienok) pre
všetky pracovné skupiny je 12.6.2003.

• Dr. Vavrušová dostala z Ministerstva zdravotníctva SR
žiadosť o vyjadrenie k návrhu členstva do kategorizač-
nej komisie pre CNS. Výbor s navrhovaným zastúpením
členov komisie súhlasí, navrhuje za člena kategorizačnej
komisie ešte dr. Vavrušovú.

• Náplň špecializačného odboru psychiatrie vypracoval
doc. Rakús, prednosta PK SZU, v súlade s odporuče-
niami UMMS. Doc. Rakús ich odoslal na Ministerstvo
zdravotníctva SR. Do platnosti by mali vstúpiť roku
2004.

• Doc. Kořínková pripravila materiály potrebné na moni-
torovanie nežiaducich účinkov psychofarmák (Hlásenie
nežiaduceho účinku, základné odborné a právne infor-
mácie o NÚL, tlačivá), ktoré PS SLS rozošle všetkým
psychiatrickým zariadeniam na Slovensku.

• Dr. Forgáčová požiadala o návrhy na Cenu odbornej
spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu za rok 2002.
Doc. Kořínková navrhla prácu doc. Kolibáša Diagnos-
tika a liečba demencií. Kniha je určená pre všeobec-
ných lekárov. Možno navrhovať aj ďalšie práce. Výbor
PS SLS schváli udelenie ceny za najlepšiu publikáciu za
rok 2002 z oblasti psychiatrie a návrh odošle na sekre-
tariát SLS.

• Prof. Holomáň, šéfredaktor Metodických listov, žiada
o podanie návrhov na ďalšie témy z odboru psychiat-
rie a príbuzných odborov. Výbor navrhuje ďalšie témy:
anxiolytiká, kognitíva, hypnotiká, problém somatic-
kej komorbidity duševných porúch. Termín nahlásenia
30.6.2003.

• Dr. Marušáková požiadala výbor PS SLS o záštitu nad
odbornými seminármi a vyjadrila súhlas s možnosťou
spoločne zostavovať program týchto seminárov.

• Na sekretariát PS SLS sa obrátil dr. Thierry Hergueta
z Národného inštitútu pre zdravie v Paríži, ktorý spo-
lupracuje s dr. Lecrubierom, vo veci prekladu M.I.N.I.
(Mini International Neuropsychiatric Interiew). Vý-
bor súhlasí s úlohou a odporúča odpísať dr. Hergueta
kladne s tým, že počas najbližších dní výbor oznámi
mená záujemcov o túto činnosť.

• Dr. Vránová, predsedkyňa Psychoterapeutickej sekcie,
odoslala výboru PS SLS výsledky volieb so žiadosťou
o vyjadrenie platnosti/neplatnosti volieb. Vyjadrenie
PS výboru – súhlasné, výsledky volieb sú platné. Na
najbližšom zasadnutí výbor PS vypracuje (v súlade so
stanovami SLS) jednotné podmienky budúcich volieb
do sekcií PS.

• Dr. Vránová na základe návrhu dr. Nábělka, ktorý vý-
bor Psychoterapeutickej sekcie odsúhlasil, žiada o par-
ticipáciu zástupcov Psychoterapeutickej sekcie na vzde-
lávaní psychiatrov v psychoterapii. K žiadosti sa vyjad-
ril doc. Rakús – Európska psychoterapeutická sekcia
má vypracované kritériá, ktoré SZU prevezme. Pois-
ťovňa ich bude akceptovať. Certifikáty budú signované
aj podpisom predsedu Psychoterapeutickej spoločnosti.

• Dr. Forgáčová písomne osloví predsedov sekcií, pred-
nostov kliník, riaditeľov PN a primárov psychiatrických
oddelelní, aby nahlásili plán svojich odborných podu-
jatí na rok 2004.

MUDr. Ľ. Forgáčová

vedecký sekretár PS SLS


