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Odborné podujatia

Správa z výročného, desiateho Slovenského
psychiatrického zjazdu
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
Výročný X. Slovenský psychiatrický zjazd sa konal v srdci Slovenska, v univerzitnom meste Martin na pôde Slovenského komorného divadla v dňoch 21. – 24. 6. 2012. Hlavnými témami zjazdu bola včasná detekcia psychických porúch, prevencia psychických
porúch a varia. Program bol už tradične rozčlenený do dvoch paralelných blokov prednášok a vývesiek. Nechýbali ani sympóziá
podporené edukačnými grantmi. Celkovo na X. Slovenskom psychiatrickom zjazde bolo 18 sympózií, odznelo 80 (!) prednášok
a bolo uvedených 23 vývesiek.
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Úvod a vyznamenania
Jubilejný, X. ročník Slovenského psychiatrického zjazdu sme neúnavne pripravovali viac
ako rok a dočkali sme sa vynikajúceho odborného podujatia. Žiaľ, vrcholná udalosť v živote
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti bola poznamenaná tragickou udalosťou, predčasným
úmrtím profesora MUDr. Vladimíra Novotného,
CSc., s ktorým sme sa v úvode zjazdu rozlúčili.
Bol neúnavným organizátorom, prednášateľom
a editorom. Na zjazde mu bola udelená zlatá medaila SLS in memoriam, ktorú sme mu pripravili
ešte za jeho života, a bola mu udelená aj bronzová medaila in memoriam Českej psychiatrickej
spoločnosti. Bronzové medaily SLS za neúnavnú
organizátorskú a odbornú prácu pre SPS SLS
sme odovzdali doc. MUDr. Ľubici Forgáčovej,
PhD. a primárovi MUDr. Jánovi Šubovi. MUDr.
Lívii Vavrušovej, PhD. bolo odovzdané čestné
členstvo Českej psychiatrickej spoločnosti.
Profesorke MUDr. Eve Češkovej, CSc. udelila SPS
SLS čestné členstvo v SPS SLS za dlhoročnú aktívnu podporu našej spoločnosti u nás ako aj
v zahraničí.

Obrázok 1. Slávnostné otvorenie X. ročníka Slovenského psychiatrického zjazdu

Obrázok 2. Primár MUDr. Ján Šuba

Výber z odborných
prednáškových blokov
Martinská LF UK a Martinská fakultná nemocnica pripravili niekoľko blokov prednášok, ktoré
boli hierarchicky aj obsahovo precízne pripravené – prelínali sa základný výskum s výskumom
klinickým – čo odpovedá výstavbe sympózií
na významných medzinárodných odborných
kongresoch (koordinátori doc. MUDr. Ondrejka,
PhD. a doc. MUDr. Tonhajzerová, PhD.). Priestor
dostali aj filozoficky orientované prednášky
v bloku Morálka a mozog (koordinátori MUDr.
Peter Minárik, doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.),
k včasnej detekcii psychických porúch predniesli prednášky košickí autori (koordinátori prof.
MUDr. Jozef Kafka, DrSc. a MUDr. Jozef Dragašek,

PhD.). Psychiatrická klinika LF UK a UNB bola
zastúpená významnými odbornými sympóziami
dotýkajúcimi sa klinických otázok – Spektrum
porúch spôsobených intoxikáciou alkoholom
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a závislosťou od alkoholu a ich odraz v klinickej praxi (koordinátor doc. MUDr. Ján Pečeňák,
CSc.). Medziodborové sympózium zorganizovala
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. spolu s doc. MUDr.
Tomášom Kašpárkom, PhD., z brnianskej kliniky
(spolu s MUDr. Bartečkom a MUDr. Krištúfkovou).
Doc. Ľubica Forgáčová, PhD. a primár MUDr.
Ivan André, PhD. pripravili psychopatologický
blok, primár MUDr. Ján Šuba pedopsychiatrický,
odznel blok psychiatrov v špecializačnej príprave. Celkovo je mimoriadne potešujúce, že veľa
kvalitných prednášok si pripravili mladí lekári
(MUDr. Fiziková, MUDr. Patarák), psychológovia
a sociálni pracovníci – čo, pravdepodobne do
budúcnosti znamená, že nám vyrastá nová generácia psychiatrii oddaných výskumníkov a prednášateľov. Ďalej odzneli blok Vybrané aspekty
ženskej sexuality (MUDr. Danica Caisová a MUDr.
Barbora Vašečková), gerontopsychiatrický workshop (MUDr. Elena Žigová, MUDr. Mária Králová,
PhD., primárka MUDr. Izabela Mátéffy, primárka
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Obrázok 3. Dr. Ľ. Izáková, PhD. z Psychiatrickej kliniky LF UK v Bratislave a doc. T. Kašpárek, Ph.D.,
prednosta Psychiatrickej kliniky LF MU v Brne spolu s ďalšími kolegami pripravili medziodborový
blok venovaný popôrodnému obdobiu z pohľadu psychiatrie a gynekológie.

Obrázok 4. Primár MUDr. Peter Korcsog a prof.
PhDr. Anton Heretik, CSc.

Obrázok 6. Na zjazde malo svoje zastúpenie
aj občianske združenie ODOS (Otvorme dvere,
otvorme srdcia) pomáhajúce ľuďom s duševnými poruchami a ich príbuzným.

MUDr. Jana Polyáková). Farmakoterapeutického
bloku sa zúčastnila ako hosť profesorka MUDr.
Eva Češková, CSc. z brnianskej kliniky (koordinátori: MUDr. L. Vavrušová, PhD. a doc. MUDr.
Ľ. Forgáčová, PhD.), ďalej odznel blok kazuistík, varia.
Prednášky z adiktologického bloku budú publikované in extendo v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti. Blok venovaný smerovaniu psychiatrie
ako odboru koordinovali prof. PhDr. Anton Heretik,
CSc. a primár MUDr. Peter Korcsog.
Na zjazde chýbala aktivita Psychofarmakologickej sekcie, Sekcie súdnej psychiatrie a Sekcie
sociálnej psychiatrie SLS. Bývali to sekcie aktívne,
ale v tomto roku sa predsedovia sekcií neangažovali tak, aby podnietili svoju členskú základňu
k samostatným blokom prednášok.
Pri príležitosti X. Slovenského psychiatrického
zjazdu vyšlo suplementum časopisu Alkoholizmus
a drogové závislosti, editorom bol. doc. MUDr.
Eduard Kolibáš, CSc. V príhovore konštatuje, že
„obsahová úroveň aj formálna úprava súhrnov sa
opäť zlepšila“. Je to výsledok viacročnej neúnavnej práce za zlepšenie kvality abstraktov a prác
prijatých pre naše vrcholné podujatie.

Obrázok 5. MUDr. Danica Caisová-Škultétyová

Záver

Premiéry kníh
Tradične sa konali krsty nových kníh s psychiatrickou tematikou, tento rok ich bolo viac
ako zvyčajne: Extrémna agresia autorov prof.
MUDr. Vladimíra Novotného, CSc. a prof. PhDr.
Antona Heretika, CSc., Demencie z pera kolektívu autorov pod editorským vedením MUDr.
Lívie Vavrušovej, PhD., Environmentálne
vplyvy pri schizofrénii od MUDr. Petra Janíka,
PhD. a Zborník z XV. Guensbergerovho
a X. Dobrotkovho dňa – editormi boli prof.
MUDr. Vladimír Novotný, CSc. a prof. PhDr. Anton
Heretik, CSc.

Na Slovensku máme veľa múdrych, vzdelaných a zvedavých psychiatrov a iných odborníkov pracujúcich v psychiatrii a v základných
odboroch, ktoré so psychiatriou súvisia. Rozrastá
sa spolupráca medzi psychiatrickými pracoviskami a ďalšími klinickými a teoretickými odbormi.
Tešíme sa na nové vedecké podnety, klinické
pozorovania a Vašu aktívnu účasť na ďalších
podujatiach Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.
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Záporožská 12, 851 01 Bratislava
vavrusova.consulting@gmail.com

www.psychiatriapreprax.sk

Psychiatria pre prax | 2012; 13(3) | www.solen.sk

