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Informácia

Správa o činnosti výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS
počas obdobia apríl–október (zo zápisníc 20–24)

• Dr. Vavrušová – informácia zo zasadania UEMS v Edinburgu (zúčastnila sa spolu s dr. Pálovou). Schválený bol
dokument o vzdelávaní v psychoterapii. Preložený dokument bude k dispozícii na www.psychiatry.sk
• Na český psychiatrický zjazd, ktorý sa uskutoční paralelne so slovenským zjazdom, výbor navrhuje delegovať
za PS SLS dr. Hašta a dr. Nábělka.
• WHO – hradenie liekov, lieková politika
www.haiweb.org/medicineprices,
kontakt info@haiweb.org .
• Dr. Korcsog – informácie zo zasadania kategorizačnej
komisie. Rokovalo sa o prípravkoch Remeron, Campral
a Tiapridal.
• UEMS – z účtu PSSLS bol zaplatený členský príspevok
157 Eur.
• Doc. Kolibáš – gerontopsychiatrická sekcia PS SLS.
Žiadosť o pomoc vo veci vyjadrenia k protokolu VšZP
(kognitíva v liečbe demencií) – predlžuje sa vyšetrenie
geriatrických pacientov z dôvodu niektorých neopodstatnených požiadaviek. Doc. Kolibáš pripravil znenie
nového protokolu. Dr. Vavrušová odošle na VšZP stanovisko výboru PS SLS, ktoré je totožné so stanoviskom
doc. Kolibáša.
• Etický kódex (dr. Breier) – členovia výboru boli oboznámení s predbežným znením dokumentu. Po spripomienkovaní členmi výboru (do 18.4.2004) bude dokument k dispozícii na pripomienkovanie na internetovej
stránke PS. Konečná verzia sa zverejní na VI. psychiatrickom zjazde v odbornom bloku Etika a psychiatria
(dr. Breier).
• Sieťové postele – ochranné postele – počas zasadania
UEMS sa na túto tému nerokovalo. Na zasadaní výboru bolo prečítané stanovisko dr. Pečeňáka (ktoré odoslal každému členovi výboru PS) – pripomienkovanie do
budúceho zasadania výboru.
• Dr. Pečeňák – pripomienkoval – upozornil na nepraktickosť vyhľadávania a neprehľadnosť internetovej stránky

PS SLS. Ponúkol možnosť participovať na návrhu nového usporiadania internetovej stránky PS SLS.
• Prítomní členovia PS výboru odsúhlasili dr. Bodnárovi
príspevok 300 Eur. Dr. Bodnár sa zúčastní ako delegát 16.–19.6.2004 na podujatí pre mladých psychiatrov
v Cambridge.
• Prof. Heretik – informácia – v dňoch 26.–29.10.2005
sa uskutoční psycho-terapeuetická konferencia (hlavný
organizátor Slov. psychoteraputická spoločnosť).
• Prof. Novotný – podľa programu sa zúčastní 3.6.2004 na
zasadaní redakčnej rady časopisu Čes. Slov. Psychiatrie
– požiadavka o poskytnutie správy z uskutočneného podujatia v Tatranskej Lomnici 14.–16.5.2004 – Vedeckopracovná schôdza psychofarmakologickej sekcie, téma:
Komplexná liečba porúch osobnosti.
• F. Wayet – ponuka ﬁnančnej čiastky na realizáciu edukačného podujatia Depresia a úzkosť – informácia bude
zverejnená aj na www.psychiatry.sk. Zaujemci o prednášanie – nahlásiť prednášky dr. Vavrušovej.
• Redakčná rada Čes. Slov. Psychiatria – doc. Novotný
– nebude samostatné suplementum z I. Čes. a Slov.
zjazdu vo Vysokých Tatrách 2003 – práce sa budú postupne uverejňovať v jednotlivých číslach časopisu.
• Bratislava 13.9.2004 – pripravovaný workshop pre mladých psychiatrov, hotel Devín. Očakáva sa, že zástupcom za Európsku asociáciu psychiatrov bude Dr. M.
Maj. Účasť prisľúbil aj prof. G. Christodoulou (zást.
WPA)
• Informácia – workshop pod záštitou ECNP (dr. Zohar)
– Hotel 3 studničky, Demänovská dolina – apríl/máj
2005 edukačný program pre mladých psychiatrov.
• Dr. Vavrušová – oboznámila prítomných s listom od
doc. MUDr. Škodáčka, v ktorom žiada o podporu pri realizácii zabezpečenia sympózia na tému: Týranie a násilie páchané na deťoch. Výbor túto iniciatívu podporí.
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• Výbor PS SLS zobral na vedomie informáciu, že dňa
24.8.2004 bol na MZd SR prerokovaný bodovník zdravotníckych výkonov.
• Výbor PS SLS navrhol odpovedať VšZP – navrhovaný
rozsah bodov MMSE 13-20 je z odborného hľadiska neprijateľný, výbor navrhuje zvýšiť hranicu MMSE na 24
bodov (zistiť, ako je to v EÚ).
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• Vznik SACCME – vzhľadom na nejasnosti v systéme
prideľovania kreditov. Výbor navrhuje prizvať na budúce zasadanie PS p. Papánkovú – asistentku riaditeľa
Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie.
• Dr. Forgáčová informovala o pripravovanom pláne odborných podujatí plánovaných na rok 2005.

• Výbor berie na vedomie list od doc. Kořínkovej adresovaný dr. Jenčovej z ﬁrmy AstraZeneca – výhrada doc.
Kořínkovej k prezentácii počas psychiatrického zjazdu,
v ktorej odzneli neregistrované indikácie lieku.

• V najbližšom čase bude zverejnená výzva na ceny za
publikácie za roky 2003 a 2004 (cena prof. Guensbergera, cena prof. Matulaya a cena SLS) v Spravodaji, na
internetovej stránke.

• Výbor PS SLS poukázal na potrebu vyjadriť sa k stavu
a organizácii psychiatrickej siete na Slovensku, niektoré
zásahy do nej treba podrobnejšie odôvodniť.

• Práca dr. Kuzmu Parafrénia, história pojmu a posta”
venie v súčasnosti“, ktorá bola navrhnutá na publikáciu v edícii Kapitoly modernej psychiatrie (ﬁrma Lundbeck) – je pripravená na vydanie. Výtlačky budú k dispozícii na najbližšom odbornom podujatí PS SLS.

• Vyjadrenie k zaradeniu depotných neuroleptík do A kategórie – list so žiadosťou o prehodnotenie bude odoslaný na MZD.
• Dňa 14.10.2004 v zasadačke riaditeľstva FNsP Ružinov
sa uskutočnilo stretnutie predsedu PS SLS so zástupcami farmaceutických spoločností. Prerokúvali sa návrhy a možnosti vzájomnej spolupráce.
• Dr. Somošová (zástupca WPA pre mladých psychiatrov) – listom informovala o zrealizovanom stretnutí
mladých psychiatrov počas konania PS zjazdu. Členov
výboru PS požiadala o súhlas na vytvorenie sekcie – komisie pre mladých psychiatrov. Vyjadrenie PS výboru
je súhlasné.

• Dr. Pečeňák informoval o udelení ceny Slovenského literárneho fondu za odbornú a vedeckú publikáciu. Cenu
získala publikácia venovaná štúdii EPID.

MUDr. Ľ. Forgáčová, PhD.
vedecký sekretár PS SLS

