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Odborné podujatia

Jarná vedecko-pracovná schôdza
psychofarmakologickej sekcie Slovenskej
psychiatrickej spoločnosti SLS, 26. – 28. apríl 2013
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Jarná celoslovenská vedecko-pracovná schôdza psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS sa konala od 26. do 28. apríla 2013 v Psychiatrickej
nemocnici Michalovce-Stráňany. Hlavnou témou schôdze bola otázka: „Je psychofarmakologická liečba interdisciplinárna?“
Odborný program bol členený do 8 prednáškových blokov, spolu odznelo 29 prednášok. Odborné podujatie bolo ohodnotené 15 kreditmi SACCME.
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Možno konštatovať, že avizovaná téma „Je
psychofarmakologická liečba interdisciplinárna?“ sa bohato naplnila. V rámci jednotlivých
odborných blokov odzneli prednášky s interdisciplinárnou problematikou z oblasti neurológie
(Izáková, Tormašiová, Vavrušová, Čičvák), anestéziológie (Popjaková, Kleban), gastroenterológie
(Ostatník), algéziológie (Gernáthová), pneumológie (Zelman), gynekológie (Malejčíková, Balasič,
Moravčík), internej medicíny (Šalamon, Hertelyová,
Karmantes), všeobecného lekárstva (Pečeňáková,
Breznoščáková), posudkového lekárstva (Vávrová),
pedopsychiatrie (Balaščáková, Rosenbergerová),
psychiatrickej sexuológie (Vašečková) a ďalšie
psychiatrické témy (Moťovský, Forgáčová, Kolenič,
Čmelíková, Figula, Frankovič). Mnohé z prezentácií priniesli vlastné vedecké dáta a kazuistické
pozorovania, iné v prehľadoch prinášali dôležité a aktuálne informácie z odborných zdrojov.
Interdisciplinárne témy účastníkom „sadli“, po každom odbornom bloku podmienili živú diskusiu.
Prednášková sála bola pre 75 prihlásených
účastníkov veľkosťou primeraná, pohodlná
a veľmi dobre technicky vybavená. Prednášky
prebiehali „hladko“, technika ani raz nezlyhala, čo prispelo k nerušenej pracovnej pohode
poslucháčov aj prednášajúcich. Oživením vedecko-pracovnej schôdze boli dve mimoriadne zaujímavé prednášky z histórie liečby
v psychiatrii (Breznoščáková, Dóci), ktoré odzneli
v pôsobivých priestoroch Zemplínskeho múzea
v Michalovciach.
Vedecko-pracovná schôdza mala samozrejme aj svoju spoločenskú dimenziu. Pekne zariadené miestnosti a knižnica nemocnice poskytovali dostatok priestoru a pohodlia na občerstvenie aj na neformálne priateľské rozhovory.

Dva spoločenské večery mali možnosť účastníci
podujatia stráviť v spoločenských priestoroch
Zemplínskeho múzea a Orechovej.
Cennou súčasťou schôdze bola prehliadka
Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach, ktorú
sprostredkoval primár akútneho psychiatrického oddelenia MUDr. Šalamon a jeho obetaví
spolupracovníci (prim. MUDr. Rusinová, prim.
MUDr. Tomovčík, MUDr. Čičvák a mnohí ďalší). Prehliadka nemocnice bola dobrovoľná, ale
s veľkým záujmom sa jej zúčastnili všetci prítomní účastníci podujatia. Bolo čo pochváliť, obdivovať a trochu aj závidieť. Psychiatrické oddelenia
po nedávnej prestavbe ukazujú, že liečenie
aj pobyt na psychiatrii sa môžu uskutočňovať
v optimálnych a moderných podmienkach.
Celkovo, myslím si, išlo o úspešné odborné podujatie. Vďaka patrí nielen kolegyni Breznoščákovej za vyvážený program
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a skvelú organizačnú prípravu, ale aj kolegom
z Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach,
ktorí aktívne prispeli k odbornej časti a zároveň
vytvárali príjemnú a priateľskú atmosféru počas
celých troch dní.
Účasť na jednotlivých prednáškových blokoch aj na celom odbornom podujatí psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS bola hojná,
povzbudením pre ďalší rozvoj sekcie je aj fakt,
že sa v dostatočnom počte aktívne zúčastnila
mladá psychiatrická generácia.
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