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Správa

Správa o činnosti výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS

za obdobie október 2008 – jún 2009 (zo zápisníc č. 22-29)

• Výbor PS SLS zobral na vedomie menovanie hlavného
odborníka pre psychiatriu doc. MUDr. Dóciho, PhD.
Prečítal sa list od doc. MUDr. Dóciho, PhD., ktorý
adresoval predsedníčke MUDr. Vavrušovej, PhD., a ce-
lému výboru PS SLS. Hlavný odborník pre psychiatriu
v liste uvádza, že by sa chcel stretnúť s členmi výboru.
Výbor PS SLS súhlasil, aby sa doc. MUDr. Dóci, PhD.,
zúčastnil zasadania výboru, bude vítaný. Hlavný odbor-
ník pre psychiatriu bude písomne o tejto skutočnosti
oboznámený.

• CINP: uskutoční sa 27.–30. novembra 2008 v Brati-
slave, kongresové centrum hotel Radisson. Abstrakty
budú uverejnené samostatne s programom.

• Všetkým členom PS SLS sa rozposlali prihlášky na odo-
beranie časopisu Česká a Slovenská psychiatria. Po za-
slaní návratiek na odoberanie časopisu Českej a Sloven-
skej psychiatrie pre členov PS SLS bolo prihlásených
150 členov. Objednávka a následne aj zálohová faktúra
na objednanie uvedeného množstva bola koncom de-
cembra SLS zaplatená.

• Internetová stránka www.psychiatry.sk. Na sekretariát
výboru PS SLS prišla požiadavka členov sekcie mladých
psychiatrov, aby mali možnosť sami administrovať pod-
stránku sekcie mladých psychiatrov. Výbor tento pod-
net prerokoval a rozhodol, že z viacerých dôvodov (zod-
povednosť, koordinácia údajov a bezpečnosť) bude mať
kontakt s administrátorom predseda a vedecký sekretár
spoločnosti PS SLS (ako doteraz). Nedostatky súvisiace
s aktualizáciou údajov boli spôsobené prevádzkovate-
ľom stránky. Po rokovaniach so sponzorom internetovej
stránky by sa mali všetky nedostatky odstrániť v najb-
ližšom čase.

• Prof. MUDr. V. Novotný, CSc., referoval o odbor-
nom podujatí AT sekcie v Nitre Agrokomplex (október
2008). Zúčastnilo sa 120 ľudí (aj z Česka). Odborný
program bol hodnotný, odznelo 38 prednášok, vystave-
ných bolo 6 posterov.

• 14. český a slovenský psychiatrický zjazd: 3.–6.12.2009,
Tále. Hlavná téma: „Spolupráca a komunikácia v psy-
chiatrii“. Výbor PS SLS bude informovať predsedu Čes-
kej psychiatrickej spoločnosti prof. Rabocha.

• Predseda MUDr. Vavrušová, PhD., prečítala členom
výboru list od dr. Pacholíka, country manager Eli Lilly

Slovakia, v ktorom sa ospravedlňuje za skutočnosť, že
termín odborného seminára podporovaného spoločnos-
ťou Eli Lilly „Nové pohľady na depresívne poruchy II“
bol naplánovaný v čase konania AT konferencie v Nitre.
V liste ďalej žiada o prehodnotenie uznania kreditov
za účasť na tomto podujatí. Výbor PS SLS nesúhlasil
s tým, aby spoločnosť PS SLS bola uvedená ako organi-
zátor odborného podujatia „Nové pohľady na depresiu
II“ (10.–11.10.2008, Tatranská Lomnica, hotel Praha),
ktoré sponzoruje spoločnosť Eli Lilly (vybavuje spoloč-
nosť ROWEX), pretože žiadosť bola predsedkyni Psy-
chiatrickej spoločnosti SLS doručená až potom, čo boli
podujatiu pridelelené kredity SACCME a neboli do-
dané ani abstrakty. Psychiatrická spoločnosť SLS ne-
mala možnosť vopred sa k podujatiu vyjadriť (viď bod
13., zápisnica č.21). Aktuálne sa riešila otázka, či vý-
bor PS SLS uzná/neuzná tomuto podujatiu pridelené
kredity SACCME. Tajným hlasovaním sa rozhodlo, že
výbor PS SLS pridelenie kreditov neakceptuje (6 hlasov
proti uznaniu kreditov vz 3 hlasy za uznanie kreditov).

• Spoločnosť Egis požiadala o odbornú garanciu PS SLS.
Ide o regionálne odborné podujatia „Depresia, úzkosť,
bolesť11 – 17. októbra 2008 – Stará Lesná, 24. októbra
2008 – Vyšné Ružbachy, 7. novembra 2008 – Dunaj-
ská Streda. Výbor PS SLS posúdil všetky podmienky
a rozhodol poskytnúť podujatiam odbornú garanciu.

• Spoločnosť Astra Zeneca požiadala o odbornú garanciu
PS SLS. Ide o krajské odborné podujatia „Komplexná
liečba pacienta. Každodenný život so schizofréniou“
27.10.2008 – Košice, 29.10.2008 – Žilina, 28.10.2008 –
Bratislava. PS SLS posúdila všetky požadované pod-
mienky a rozhodla poskytnúť podujatiam odbornú ga-
ranciu.

• Spoločnosť ROWEX (za Eli Lilly) požiadala o odbornú
garanciu PS SLS. Ide o krajské odborné podujatie „Ak-
tuálne poznatky o liečbe schizofrénie a bipolárnej po-
ruchy II“ 11.11.2008 – Košice. PS SLS posúdila všetky
požadované podmienky a rozhodla poskytnúť poduja-
tiu odbornú garanciu.

• Internetová stránka PS SLS: po zmene administrátora
je stránka funkčná. Podstránky sekcií sa môžu ďalej
členiť podľa potreby, tak ako to budú vyžadovať pred-
sedovia (vedeckí sekretári) sekcií. Všetky zmeny resp.
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podnety týkajúce sa internetovej stránky treba riešiť
s dr. Vavrušovou alebo dr. Forgáčovou.

• Spoločnosť Elli Lilly žiada PS SLS o odbornú garan-
ciu. Odborné podujatie určené pre primárov psychiat-
rických oddelení sa uskutoční 12.–13.12.2008 na Táloch.
Po zhodnotení abstraktov (odznie 5 prednášok a dva
workshopy) a všetkých ďalších okolností výbor rozho-
dol, že PS SLS prevezme nad uvedeným podujatím od-
bornú garanciu.

• Oznam: Česká konferencia biologickej psychiatrie sa
bude konať v Luhačoviciach 2009. I. informácia o po-
dujatí bude zverejnená aj na internetovej stránke spo-
ločnosti.

• Prezident SLS dal písomný podnet jednotlivým výbo-
rom SLS, aby zvážili a nahlásili významné osobnosti vo
svojom odbore, ktoré sa zaslúžili o rozvoj zdravotníc-
tva na Slovensku. Výbor PS SLS navrhol tri osobnosti
z odboru psychiatria: prof. MUDr. V. Novotný, CSc.,
doc. MUDr. J. Pečeňák, CSc., a MUDr. L. Vavrušová,
PhD.

• Uskutočnený CINP – Bratislava bol podľa hodnotenia
zúčastnených na vynikajúcej úrovni.

• 14. český a slovenský psychiatrický zjazd, 3.–6.12.2009
– Tále. Prvá informácia o podujatí bude rozposlaná za-
čiatkom roku 2009 (aj do Čiech), bude zverejnená aj na
internetovej stránke spoločnosti. Za generálneho spon-
zora podujatia sa prihlásila spoločnosť Janssen-Cilag.

• Prof. Novotný informoval o tom, že sa pripravuje je-
den blok na zjazd k 90. výročiu založenia FNsP Brati-
slava,1. psychiatrickej kliniky LF UK a FN, Mickiewic-
zova 13.

• Výzva: Publikácie za r. 2007 a r. 2008, ktoré sa budú
uchádzať o ceny K. Matulaya, E. Guensbergera a Cenu
PS SLS treba nahlásiť dr. Forgáčovej. Navrhovaní čle-
novia komisie, ktorá posúdi prihlásené publikované
práce: Dr. Nábělek, Dr. Kráľová, Dr. Janoška, doc.
Hašto, doc,. Černák. Ceny sa budú udeľovať na 14. Čes.
slov. zjazde 3.–6.12.2009 Tále.

• Výbor PS SLS odsúhlasil, že nebude zvyšovať výšku zá-
kladného členského poplatku pre členov PS SLS v roku
2009 a stanovil ho na 17 EUR.

• Spoločnosť Lundbeck požiadala PS SLS o odbornú ga-
ranciu nad podujatím: „Pohľady do psychiatrie“, ktoré
sa bude konať 6.–8.2.2009. Výbor PS SLS rozhodol po-
dujatiu udeliť garanciu.

• Dr. Pálová spresnila termíny dvoch podujatí Psycho-
farmakologickej sekcie. Psychofarmakologické sympó-
zium sa uskutoční 25.–27. októbra 2009 v Smoleniciach.
Hlavná téma: „Liečba akútnych stavov v psychiatrii“.
Jarná akcia psychofarmakologickej sekcie bude v Čin-
gove (Slovenský Raj), 20.–22. marca 2009.

• Granty. Záujemci sa môžu písomne uchádzať o jed-
notlivé granty do 30. mája 2009. Podmienky na žia-
dosť o grant na vedecký výskum aj prihlášky na

grant sú uvedené na stránke psychiatrickej spoločnosti
www.psychiatry.sk. Jednotlivé žiadosti bude posudzo-
vať grantová komisia, ktorá bola navrhnutá v zložení:
doc. MUDr. Ondrejka, doc. MUDr. Škodáček, doc.
MUDr. Kořinková.

• Firma Elli Lilly zorganizovala 13. decembra 2008 stret-
nutie expertov v psychiatrii. Diskutovalo sa o náme-
toch a možnostiach výskumu na jednotlivých psychiat-
rických pracoviskách na území Slovenska. Cieľom podu-
jatia bolo stimulovať k aktívnej účasti na vedeckých po-
dujatiach psychiatrov z celého Slovenska. Námety vý-
skumu možno konzultovať s PS SLS.

• Predsedníčka PS SLS Dr. Vavrušová informovala
o stretnutí predsedov psychiatrických spoločností
v rámci konferencie EAP, ktorého sa zúčastnila v dňoch
25.–27.1.2009 v Lisabone. EAP má vytvorenú webovú
stránku (pozri www.psychiatry.sk – EPA)

• Výbor odsúhlasil, že PS SLS poskytne odbornú garan-
ciu podujatiu, ktoré sa uskutoční za podpory edukač-
ného grantu firmy Eli Lilly v termínoch 24.2., 26.2.,
10.3. a 11.3.2009. Téma: Aktuálne poznatky o liečbe
depresie.

• IX. slovenský psychiatrický zjazd – dr. Vavrušová ot-
vorila otázku prípravy budúceho (volebného) zjazdu,
ktorý by sa mal konať v roku 2010. Miesto konania
– boli viaceré návrhy. Požadovaným kritériám (mesiac
jún, kapacita, doprava) na základe predbežného pries-
kumu najviac vyhovuje Smokovec vo Vysokých Tatrách
alebo Levoča. Zjazd je plánovaný na mesiac jún, presný
termín nebol ešte rozhodnutý, ale mal by sa prispôsobiť
tak, aby sa neprekrýval s inými významnými (zahranič-
nými) podujatiami. V rámci príprav zjazdu sa zohľadní
aj fakt, že zjazd bude volebný (bude sa riešiť na ďalších
zasadaniach výboru PS SLS).

• Kapitoly modernej psychiatrie (pravidelne vydávaná
publikácia s podporou spoločnosti Lundbeck, zatiaľ
vyšlo 7 publikovaných atestačných a doktorandských
prác). Navrhované atestačné práce na publikáciu: dr.
Grohoľ: Arteterapia v psychiatrii, dr. Dragašek: Kvan-
titatívna analýza EEG u pacientov so závislosťou od
alkoholu, dr. Moravčík: Genomika v psychiatrii. Členo-
via výboru PS SLS vybrali a odporučili na publikovanie
prácu dr. Grohoľa: Arteterapia v psychiatrii. Publikácia
bude k dispozícii na 2. konferencii Biologickej psychiat-
rie.

• Hepatologická spoločnosť - má záujem o spoluprácu
s psychiatrickou spoločnosťou ohľadom problematiky
drogových závislosti (HIV). K návrhu by sa mal vy-
jadriť dr. Višnovský (predseda sekcie pre alkoholizmus
drogové závislosti. Dr. Vavrušová ho písomne bude in-
formovať.

• Informácia na vedomie výboru PS SLS: list, v ktorom
bola informácia o presťahovaní Psychiatrického odde-
lenia v Bytčici do NsP Žilina a zároveň o zrušení lôžok
z 80 na 60.
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• 2. konferencia Biologickej psychiatrie, 18.–20.6.2009,
Piešťany: Dr. Vavrušová - program je skompletizovaný
a bude rozposlaný v priebehu mesiaca máj 2009 a bude
uverejnený na stránke www.psychiatry.sk. Na 2. kon-
ferencii Biologickej psychiatrie bude krst dvoch kníh:
Grohol, M.: Arteterapia v psychiatrii a Novotný, V.:
Kapitoly z psychopatológie 2.

• Ceny za vedecké publikácie za r. 2007 a r. 2008. Zatiaľ
sú prihlásené tieto publikácie:

Cena K. Matulaya:
J. Pečeňák: Štúdia SOHO – národné a medzinárodné
publikácie (súbor časopiseckých publikácií).
E. Kolibáš, V. Novotný: Alkohol, drogy a závislosti.
Psychické poruchy spojené s užívaním návykových lá-
tok. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského,
2007, 260 s.

Cena E. Guensbergera:
Heretik, A., Heretik, A. (eds): Klinická psychológia.
Nové Zámky: Psychoprof, 2007, 815 s.
Vavrušová L. a kolektív: Depresia. Martin: Osveta,
2008, 221s.

Cena SLS:
Forgáčová, Ľ.: Ochrana a podpora duševného zdravia.
Prevencia duševných ochorení. Učebný text. Bratislava:
Vydavateľstvo SZU, 2007, 184 s.
Heretik, A., jr., Heretik, A., sr., Novotný, V., Ritom-
ský, A., Pečeňák, J.: EPIAF – Epidemiológia alkoho-
lizmu a fajčenia na Slovensku. Nové Zámky: Psychop-
rof, 2008, 152 s.

• Granty. Zatiaľ sa o udelenie výskumných grantov uchá-
dzajú: prof. Novotný a prof. Heretik et al.: Psychiat-
rická problematika vraždy, prof. Heretik a doc. Peče-
ňák et al.: EPIDAAF – epidemiológia depresie, anxióz-
nych stavov, alkoholizmu a fajčenia na Slovensku, doc.
Kolibáš: Príručka klinickej psychiatrie 2, prepracované
vydanie. O udelenie grantu pre mladých psychiatrov
sa uchádza: dr. Forgáčová a mladí psychiatri – spolu-
riešitelia: Vyhodnotenie „interrater“ reliability pôvod-
nej škály „Škála pre jednoduchý bludový syndróm“,
dr.Mirossay et al.: Trazodone monotherapy and its in-
fluence on sleep architecture in patients with recurrent
depressive disorder, dr. Čorbová at al.: Suicidálne pred-
stavy a vybrané psychologické faktory u stredoškolskej
mládeže.

• Hepatologická spoločnosť má záujem o spoluprácu
s psychiatrickou spoločnosťou ohľadom problematiky
drogových závislostí (HIV). Dr. Vavrušová písomne in-
formovala dr. Višnovského (predsedu Sekcie pre alkoho-
lizmus a drogové závislosti), ktorý by sa mal k návrhu
vyjadriť.

• Informácia: 52. česko-slovenská farmakologická konfe-
rencia sa bude konať od 6.–10.1.2010 v Jeseníkoch –
treba pripraviť odborné sympózia, workshopy.

• Dr. Pálová informovala o zasadnutí UEMS, ktorého sa
zúčastnila a podala návrh, aby sa najbližšie zasadnutie,
ktoré by malo byť v roku 2011 konalo na Slovensku.

• Granty. Grantová komisia doc. Kořínková, doc. Ško-
dáček a doc. Ondrejka posúdili 6 žiadostí o pridelenie
grantov a rozhodli nasledovne: Výskumný grant PS SLS
(150 000 Sk, t.j. približne 5000 Eur) bude udelený pro-
jektu doc. Kolibáša – Príručka klinickej psychiatrie 2.
prepracované vydanie. Grant pre mladých psychiatrov
(30 000 Sk, t.j. približne 1000 Eur) bude udelený pro-
jektu: dr. Čorbovej et al.: Suicidálne predstavy a vy-
brané psychologické faktory u stredoškolskej mládeže.

• Informácia: 52. česko-slovenská farmakologická konfe-
rencia sa bude konať od 6.–10.1.2010 v Jeseníkoch –
treba pripraviť odborné sympózia, workshopy, najmä
postery. Kontaktná osoba je dr. Pálová. Predseda
CNPS je doc. Mohr. Prvá informácia už bol rozposlaná.
Nahlasovanie k aktívnej účasti do 15.9.2009. Bližšie in-
formácie: www.cnps.cz

• IX. slovenský psychiatrický zjazd bude v Levoči: Ter-
mín: 24.6.–26.6.2010. Hlavné témy: premyslieť a nahlá-
siť na e-mail: vavrusová@nspr.sk. Zjazd bude volebný.

• 14. český a slovenský psychiatrický zjazd, 3.–6.12.2009
– Tále, hotel Partizán. Hlavná téma: ”Spolupráca a ko-
munikácia v psychiatrii”. Vedúcim psychiatrických pra-
covísk na Slovensku a do Čiech bola rozposlaná výzva
k aktívnej aj pasívnej účasti na zjazde. Abstrakty budú
zverejnené v supplemente časopisu Alkoholizmus a dro-
gové závislosti (Protialkoholický obzor).

• Predseda Sexuologickej spoločnosti sa obrátil na výbor
PS SLS s požiadavkou spoluorganizovať pripravovanú
plánovanú akciu – Labadyho dni v októbri 2009. Výbor
PS SLS súhlasí so spoluorganizovaním akcie.

• Psychoterapeutická spoločnosť – žiadosť o spoluprácu
pri organizovaní odborného podujatia. Výbor PS SLS
odporúča obrátiť sa s požiadavkou na výbor psychote-
rapeutickej sekcie PS SLS (predseda dr. Vránová).

• Academia Medica Pragensis (Amepra) - žiadosť o od-
bornú garanciu PS SLS nad podujatím: Pokroky v péči
o nejzávažnejší duševní onemocnení, VI. ročník. Ter-
mín: 18.–20.9.2009, miesto: Bratislava, hotel Falkenste-
iner. Výbor PS SLS žiadosť odsúhlasil, odbornú garan-
ciu podujatiu poskytne.

• Informácia o priebehu odborného seminára Aktuálne
poznatky o liečbe schizofrénie a bipolárnej poruchy II.,
ktorý organizovala PS SLS s organizačným zastrešením
agentúrou Amepra a sponzorovaním spoločnosťou Eli
Lilly. Podujatie sa uskutočnilo 12.5.2009 v Košiciach.
Vyskytli sa komplikácie (odlet lietadla z Bratislavy sa
odsunul), prednášajúci doc. Pečeňák nemohol byť včas
na svojej prezentácii. Po dohode so zástupcami spon-
zora mala byť prednáška presunutá, aby prednášajúci
stihol docestovať. Osobným garantom a zároveň pred-
sedajúcim podujatia bola MUDr. Pálová, PhD., ktorá
podujatie ukončila krátko predtým, ako sa prednášajúci
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doc. Pečeňák dostavil. Výbor PS SLS sa od rozhod-
nutia dr. Pálovej dištancuje i keď ľutuje, že odborný
program nebol naplnený tak, ako ho výbor PS SLS
schválil. Prednášajúci doc. Pečeňák sa na miesto kona-
nia podujatia dostavil a prednáška mohla odznieť ešte
v medziach plánovaného časového harmonogramu od-
borného podujatia. PS SLS poskytla odbornú garanciu,
ale zodpovednosť za úroveň a priebeh odborného po-
dujatia má osobný garant. Rozhodnutie o predčasnom
ukončení bolo v kompetencii osobného garanta.

• Psychopatologická sekcia PS SLS. Výbor PS SLS prero-
koval podmienky vzniku novej sekcie pri odbornej spo-
ločnosti. Podmienky pre vznik novej sekcie sú splnené,
prípravný výbor sekcie dr. Forgáčová, prof. Novotný
a dr. André podajú oficiálnu žiadosť na prezídium SLS
o založenie novej sekcie psychopatológie.

• V závere schôdze výboru PS SLS (19.6.2009) sa ujal
slova hosť doc. I. Dóci. Podrobne referoval o svojej
doterajšej činnosti vo funkcii hlavného odborníka pre
psychiatriu pri MZ. Prebehla diskusia, dohodol sa spô-
sob spolupráce s výborom PS SLS (doc. Dóci sa bude
zúčastňovať na schôdzach výboru PS SLS raz za štvrť-
roka).

Zápisnice v plnom znení sú zverejnené na internetovej
stránke PS SLS (www.psychiatry.sk)

MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

vedecký sekretár PS SLS


