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ZÁPISNICE

Správa o činnosti výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS za obdobie

marec – september 2008 (zo zápisníc č. 17–21)

• Na VIII. psychiatrickom zjazde budú mať príležitosť
prezentovať sa (predávať pacientske výrobky, predaj
kníh) aj občianske združenia: Liga za duševné zdravie
a občianske združenie ODOS a MOST.

• Výbor PS SLS odsúhlasil zakúpenie nového počítača
pre PS SLS v cene 25 000,–Sk.

• Diskusia k predbežnému program VIII. slovenského
psychiatrického zjazdu, ktorý sa definitívne bude ko-
nať 18.–22. 6. 2008 v Trnave, priestory - kino Hviezda
a hotel IMPIQ. Členovia výboru PS SLS sa dohodli, že
program zjazdu bude uzavretý v máji 2008 a následne
uverejnený na stránke www.psychiatry.sk. Kvôli ob-
medzeniu priestorov mohlo byť prihlásených len 15 far-
maceutických firiem. Zahraniční hostia na zjazd boli
pozvaní.

• Udeľovanie cien za r. 2005-2006. Výzva bola uverejnená
v Spravodaji 2/2007 a v časopise Psychiatria, psycho-
terapia, psychosomatika.

Prihlásené publikované práce:

1. Hrubý a kol.: Vzájomná relevancia neurobiológie a psy-
choterapie. Psychiatria 13 (3-4), 2006 (o cenu E. Guensber-
gera).

2. Novotný, V., Heretik, A. sr., Heretik A. jr., Pečeňák, J.,
Ritomský, A.: EPIA - Epidemiológia vybraných úzkostných
porúch na Slovensku. Psychoprof, Nové Zámky, 2006 216 s
(o cenu E. Guensbergera)

3. Novotný, V., Kolibáš, E.: Zmeny EEG aktivity pri liečbe
klozapínom. ČS Psychiatria, 101, 2005 (o cenu K. Matu-
laya).

4. Novotný , V., Valúch, J.: Úmrtia s pozitívnym nále-
zom metadónu. Alkohol Drog. Záv. 40, 2005. 3, s. 139-148
(o cenu K. Matulaya)

5. Kolibáš, E., Novotný, V., Obuch I., Kučera, P.: Neob-
vyklý prípad poruchy vedomia. In: S. Droba, RE. Mathé:
27 slov. čes. súdnopsychiatrická konferencia, Bystrá – Lip-
tovský Ján, 2004, Psychoprof, Nové Zámky 2006, s. 80-85
(o cenu K. Matulaya).
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• Predaj kníh na zjazde. PhDr. Zdeněk Jančařík, šéfre-
daktor nakladatelství Portál požiadal o možnosť pre-
daja kníh na zjazde. Dr. Vavrušová mu odpovie kladne.

• Finálna verzia odborného programu na VIII. psychiat-
rický zjazd bola po pripomienkovaní umiestnená na in-
ternetovú stránku PS SLS.

• Dr. Vavrušová zakúpi notebook (do 25 000 Sk).

• Výbor PS SLS poskytne odbornú garanciu edukač-
nému podujatiu o depresiách pre všeobecných lekárov.
Termín 30.–31.5.2008. Edukačný grant poskytuje firma
Zentiva.

• Pozvaní hostia z Českej pychiatrickej spoločnosti na
VIII. slovenský psychiatrický zjazd: pozvanie prijala
prof. Češková a prof. Raboch. Na český zjazd v Špind-
lerovom Mlýne prijali pozvanie za výbor PS SLS prim.
Nábělek a dr. Vavrušová.

• Spravodaj (2/2008) už bol doručený na SLS a rozpos-
laný.

• Na VIII. slovenskom psychiatrickom zjazde v Trnave
budú udelené ceny za pôvodné publikované práce za
rok 2005 a 2006:

Cena prof. Ernesta Guensbergera: Novotný V., Heretik
A. sr., Heretik A. jr., Pečeňák J., Ritomský A.: EPIA
– Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slo-
vensku.

Cena prof. Karola Matulaya: Novotný V., Kolibáš E.:
Zmeny EEG aktivity pri liečbe klozapínom.

• Predaj kníh na zjazde – upozornenie, že to má byť od-
borná akcia a nie marketingová.

• Finálna verzia odborného programu na VIII. psychiat-
rický zjazd bola po pripomienkovaní umiestnená na in-
ternetovú stránku PS SLS a poslaná do tlače. Ďalšie
korekcie programu (ktoré avizovali niektorí autori po
uzávierke programu) budú uvedené v prílohe vytlače-
ného programu ako

”
Opravy programu“.

• Dr. Pálová oznámila, že sa vzdala funkcie hlavného
odborníka v SR pre psychiatriu. MZ žiada výbor PS
SLS, aby sa nahlásili kandidáti na hlavného odborníka.
Vzhľadom na krátkosť času sa návrhy na hlavného od-
borníka budú posielať mailom na adresu sekretariátu
PS SLS. Požiadavka sa rozposlala (tiež mailom) všet-
kým členom výboru, primárom a vedúcim pracovní-
kom. Správa z VIII. slovenského psychiatrického zjazdu
(jún 2008) bude zverejnená v najbližšom Spravodaji
(vyjde na jeseň).

• Granty: riešitelia grantov prof. Novotný a dr. Vavrušová
vypracovali výskumné správy, ktoré budú zverejnené
v mediách PS SLS.

• Hlavným odborníkom pre psychiatriu v SR sa na pod-
net MZ stal doc. MUDr. Dóci, PhD. PS SLS nebola zo
strany MZ vyzvaná, aby k tomuto menovaniu vyjadrila
stanovisko.

• CINP: uskutoční sa 27.–30. novembra 2008 v Brati-
slave, kongresové centrum hotel Radisson. Registrácia
je možná on-line na www.psychiatry.sk. Treba nahlásiť
postery. Vyzvať kolegov k účasti na tomto medzinárod-
nom podujatí. Abstrakty budú uverejnené samostatne
s programom.

• Časopisy: PS SLS zabezpečuje a hradí distribúciu 3 od-
borných časopisov:

Česká a slovenská psychiatrie (časopis Čes. psychiat-
rickej společnosti a Slov. psychiatrickej spoločnosti,
vydáva Čes. lek. společ. J.E. Purkyně, vychádza 8x
ročne). Predplatiteľom, ktorí hradia ročný poplatok za
tento časopis 400 Sk, PS SLS dopláca úhradu ročného
predplatného, ktoré je 688,-Sk, t.j. 86 Sk/1 ks). PS SLS
časopis posiela predplatiteľom poštou a hradí poštovné
náklady.

Alkoholiznus a drogové závislosti (odborný časopis Min.
zdrav. SR a sekcie drogových závislostí PS SLS, vyda-
vateľstvo Obzor, vychádza 6x ročne) – PS SLS tento
časopis posiela poštou všetkým členom PS SLS. Psy-
chiatrická spoločnosť sa okrem distribúcie podieľa aj
na úhrade ročného predplatného.

Psychiatrie (časopis pro moderní psychiatrii, vydava-
teľstvo TIGIS, vychádza 8x ročne) – PS SLS tento ča-
sopis posiela poštou všetkým členom PS SLS a hradí
poštovné náklady.

• Všetkým členom PS SLS sa v najbližšom období roz-
pošlú prihlášky na odoberanie časopisu Česká a sloven-
ská psychiatria.

• Program odborných podujatí PS SLS na r. 2009 kom-
pletizuje dr. Forgáčová. Všetkým predsedom sekcií, ve-
dúcim pracovníkom psychiatrických kliník, PN, PL,
primárom psychiatrických oddelení bola poštou rozpos-
laná výzva k nahláseniu odborných podujatí planova-
ných na r. 2009. Termín nahlásenia je do 30.9.2008.

• Internetová stránka. Členovia výboru súdno-psychia-
trickej sekcie sa obrátili na sekretariát PS SLS s po-
žiadavkou, aby predseda sekcie dostal od administrá-
tora internetovej stránky PS SLS možnosť administrá-
cie podstránky sekcie súdnej psychiatrie. Výbor o po-
žiadavke diskutoval a predbežne požiadavku sekcie za-
mietol. V budúcnosti (po konzultácii s administráto-
rom) sa bude hľadať riešenie, ktoré bude vyhovovať
všetkým sekciám.

• 14. český a slovenský psychiatrický zjazd: 3.–6.12.2009,
Tále. Hlavná téma: Spolupráca a komunikácia v psy-
chiatrii.
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• UEMS – ďalšieho zasadania 16.–19.10.2008, Gent, Bel-
gicko – sa za SR zúčastní dr. Pálová. PS SLS dá pod-
net na MZ, aby sa aj ministerstvo zdrav. podieľalo na
financovaní nákladov delegátov.

• PS SLS poskytne (spolu s ďalšími odbornými spoloč-
nosťami) odbornú garanciu edukačnému podujatiu pre
všeobecných lekárov na tému: Alzheimerova demencia.

Edukáciu zabezpečuje Vyšší územný celok – dr. Veselá
Oľga.

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

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




