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Správa o činnosti výboru PS SLS počas obdobia
jún–november 2002

Výbor psychiatrickej spoločnosti SLS

Predseda: MUDr. Lívia Vavrušová

Podpresedovia: MUDr. Eva Pálová, PhD.
MUDr. Pavel Černák

Vedecký sekretár: MUDr. Ľubica Forgáčová

Ďalší členovia: MUDr. Peter Breier
MUDr. Jozef Hašto
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
MUDr. Peter Korcsog
doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús

Revízori: doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
MUDr. Pětr Nawka

Zo zápisníc č. 1–5

• Dr. Vavrušová (predseda PS SLS) upozornila, že bude
potrebné zostaviť plán všetkých odborných podujatí na
rok 2003. Všetkých členov výboru vyzvala, aby návrhy
na zavedenie nových odborných tém, na usporiadanie
workshopov, vedeckých pracovných schôdzí a sympó-
zií nahlásili do 30.9.2002. Program odborných podu-
jatí PS SLS na r. 2003 skompletizuje dr. Forgáčová do
31.10.2002.

• Dr. Vavrušová upozornila, že všetky odborné poduja-
tia, ktoré pôjdu s certifikátom a bodovým hodnotením
SLS, musia byť finančne zorganizované cez SLS.

• PS SLS udeľuje dve ceny: Cena Ernesta Guensbergera:
pôvodné ráce v oblasti psychopatológie, psychoterapie
a klinickej psychiatrie. Cena Karola Matulaya: pôvodné
práce v oblasti rehabilitácie, pedopsychiatrie a neurop-
sychiatrie. Cena bude udelená členom aj nečlenom PS,
ktorí prispeli k rozvoju psychiatrie – na základe roz-
hodnutia výboru PS SLS. Podkladom rozhodnutia vý-
boru bude písomné zdôvodnenie návrhu. O rozhodnutí
pridelenia ceny bude záznam. Ceny budú finančne od-
menené a udelované na významnom podujatí PS SLS.

• Firma Astra Zeneca bude poskytovať finančné kry-
tie na vyplatenie ceny Ernesta Guensbergera a firma
Lundbeck na vyplatenie ceny Karola Matulaya. Výzva
na náhlásenie odborných prác uchádzajúcich sa o tieto
ceny (za r. 1999, 2000, 2001 a 2002) bude zverejnená
v jesennom Spravodaji.

• Firma Lundbeck ponúkla finančnú a technickú pod-
poru na vydanie 2 odborných publikácií ročne v edí-
cii Kapitoly z modernej psychiatrie. Výbor odsúhlasil
návrh dr. Forgáčovej, aby bola publikovaná atestačná
práca MUDr.Kuzmu: Parafrénia – história pojmu a po-
stavenie v súčasnej diagnostike. Prácu na publikáciu
navrhla atestačná komisia a oponent práce prof. Žucha,
CSc. Ďalšiu prácu na publikáciu navrhol prof. Heretik:
PhDr. Andrášiová: Analýza snov. Doktorandská práca.
Recenzent doc. Fleischer, CSc.
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• Prípravu I. Česko-Slovenského psychiatrického zjazdu
(6.–8. december 2002, Štrbské pleso – Helios) zabezpe-
čuje organizačný a programový výbor.

• Členovia výboru boli oboznámení s obsahom písom-
ného vyjadrenia pre VšZP vo veci bodovania psychote-
rapeutických činností ambulantných psychiatrov a psy-
chológov, ktoré vypracovala dr. Vavrušová po písomnej
konzultácii s členmi výboru.

• Štandardy používania psychofarmák. Dr.Černák (hlav-
ný odborník pre psychiatriu na Slovensku) oficiálne po-
žiada výbor PS SLS o spoluprácu pri ich zostavovaní
a výbor určí konkrétnych odborníkov, ktorí sa budú na
vytváraní štandárd podieľať.

• WPA – workshop – Budapešť 2003. Výberová komisia
(dr. Pálová, doc.Novotný, dr. Forgáčová, dr.Vavrušová)
odporučila
zo 4 prihlásených MUDr.Martinu Rakovú ako účast-
níčku a MUDr. Breznoščákovú a MUDr.Vojtekovú ako
náhradníčky.

• Prof. Sartorius (WPA Yokohama, 2002) prezentoval
publikáciu Atypické antipsychotiká a poskytol súhlas
s prekladom. Dr.Vavrušová a dr. Forgáčová prácu pre-
ložia a poskytnú členom PS SLS (publikácia a CD).

• Dr.Pálová (delegátka za PS SLS) sa zúčastnila mítingu
UEMS v dňoch 4.–5.10.2002 v Palma de Malorca. Po
návrate predloží výboru PS SLS finálnu verziu Curri-
culum postgraduálneho vzdelávania.

• 10.10.2002 sa uskutočnilo stretnutie predsedu PS SLS
a predsedov sekcií PS SLS. Predsedovia sekcií boli obo-
známení so všeobecnými zásadami riešenia požiadaviek
a prevádzkovania činnosti sekcií.

• 16.10.2002 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov farma-
ceutických firiem s predsedkyňou PS SLS MUDr. Va-
vrušovou a MUDr. Forgáčovou (vedecký sektretár PS
SLS):

1. Zástupcovia firiem boli oboznámení s predbež-
ným programom odborných podujatí PS SLS na
r. 2003. Ďalej boli upozornení na nutnosť koor-
dinácie všetkých odborných podujatí, vrátane fi-
remených, ktorým výbor PS SLS poskytuje od-
bornú garanciu.

2. Zástupcovia firiem boli oboznámení s požiadav-
kou neplánovať firmené akcie týždeň pred, v čase
podujatia a týždeň po odbornom podujatí PS
SLS.

• Koordinovanie odborných podujatí. Dr.Vavrušová vy-
zve k spolupráci pri koordinácii všetkých odborných po-
dujatí a pri bodovaní firemných podujatí aj predsedu
Asociácie súkromných lekárov dr.Provazníka.

• Č–S zjazd. Návrh členov výboru: Samostatné supple-
mentum časopisu Českej a Slovenskej Psychiatrie veno-
vané príspevkom Č–S zjazdu. Túto možnosť prerokuje
doc. Novotný (člen redakčnej rady) s vedúcim redakto-
rom doc. Faltusom. PS SLS finančne podporí vydanie
supplementa.

• Nová informácia o www stránke Psychiatrickej spoloč-
nosti. Firma Astra Zeneca ponúkla spoluprácu a fi-
nančné krytie tejto aktivity. Dohoda sa pripravuje na
podpis. Na aktualizáciu bude dohliadať dr. Pečeňák.

• Doc. Novotný: správa zo zasadania redakčnej rady časo-
pisu Česká a Slov. psychiatria. Rada rozhodla o redukcii
počtu členov rady zo Slovenska z 5 na 3 členov. Nová zo-
stava členov redakčnej rady zo Slovenska: doc. Novotný,
dr.Nábělek, doc.Kořínková.

• WPA workshop – Paríž 2003. Výbor po konkurznom
konaní odporučil na účasť dr.Kopasovú a náhradníčku
dr. Žlnayovú. Profesorom Sartoriom bol navrhnutý dr.
Bodnár.

• Dataprojektor. Výbor splnomocnil dr. Pečeňáka, aby
vybral vhodný typ dataprojektoru. Zakúpi sa EPSON
EMP 730c, dodávateľ AP Media Bratislava. Členovia
výboru súhlasia aj so zakúpením laptopu.

Doc. Novotný referoval o priebehu a výsledkoch vo-
lieb do výboru sekcie AT. Členovia nového výboru
sa zišli počas vedecko-pracovnej schôdze v Bojniciach
8.10.2002 a zvolili predsedu (dr.Martinove), vedec-
kého skretára (dr.Nábělek) a revízora (dr. Somošová).
Doc. Novotný (získal najviac hlasov vo voľbách do vý-
boru AT) sa vzdal kandidovania na post predsedu.

• Knihy, ktoré daroval prof. Janiczak PS SLS budú odo-
slané do psychiatrických zariadení Veľké Zálužie, Pezi-
nok, Martin, Banská Bystrica.

Ľ.Forgáčová
vedecký sekretár SPS SLS


