Úvodné slovo

Vážení čitatelia, milí kolegovia,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám s pozvaním na XIII. Slovenský psychiatrický zjazd,
ktorý sa uskutoční 21. – 23. júna 2018 v Žiline.
Hlavná téma pripravovaného zjazdu – „Psychiatria 21. storočia“ – ponúkla možnosť prihlásiť veľmi pestré príspevky a zostaviť pútavý program, ktorý uspokojí aj toho
najnáročnejšieho účastníka. Zámerom organizátorov je zdôrazniť, že napriek tomu, že
psychiatria v súčasnosti na poli psychofarmakológie nekráča vpred míľovými krokmi,
dejú sa v nej nové a dôležité zmeny. Na Slovensku vďaka tomu, že máme k dispozícii široké
armamentárium psychofarmák, aj tých najnovších, bojujeme najmä o možnosť ich používať
v bežnej klinickej praxi bez nezmyselných obmedzení. Diagnostiku a liečbu duševných
porúch nám komplikuje veľmi málo fungujúca spolupráca zdravotného a sociálneho
sektora. V oblasti psychiatrie sa v súčasnosti zavádzajú rôzne novinky, počnúc prípravou
štandardných diagnostických a liečebných postupov, zoznamom zdravotných výkonov
a nekončiac elektronickým zdravotníctvom. O každej z nich by sme mali byť informovaní,
mali by sme mať dostatočný priestor na ich diskutovanie a možnosť ich pripomienkovať.
Všetci dobre vieme, že psychiatrom v susednej Českej republike sa podarilo naštartovať reformu psychiatrickej starostlivosti. Tento dôležitý krok na nás ešte len čaká.
Nie je ľahké primäť Ministerstvo zdravotníctva SR pozrieť sa na odbor psychiatria novým
pohľadom, zodpovedajúcim 21. storočiu. To predpokladá nielen pochopiť nutnosť zmien,
ale aj identifikovať oblasti, kde sú zmeny potrebné, avšak zachovať to, čo funguje dobre.
V roku 2018 sa stretneme už po trinásty krát. Tradičné podujatie pripravuje tradičný organizačný tím – výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, ktorý na tomto
podujatí svoju činnosť ukončí. Súčasťou podujatia budú totiž voľby do výboru. Veríme, že
sa ich zúčastní čo najviac členov SPsS SLS.
Program podujatia reflektuje aj v tomto ročníku pôvodnú myšlienku organizácie
zjazdov a bude pozostávať najmä zo sympózií Sekcií SPsS SLS. Je dôležité, aby sekcie spoločnosti, aj tie, ktoré nemajú dostatok financií, mali raz za dva roky vytvorený priestor na
svoju prezentáciu. Výbory sekcií, po zverejnení témy svojho sympózia, otvorili možnosť
pre všetkých záujemcov, aby prihlasovali svoje práce. Z nich výbor sekcie pripraví „svoj“
blok prednášok. Ďalším prihláseným prácam budú k dispozícii bloky varií. Už tradične
podporujeme aj posterovú sekciu, ktorá si začala nachádzať svojich priaznivcov, a to nielen
medzi mladými psychiatrami. Autori posterov budú mať možnosť svoj poster aj krátko
verejne odprezentovať.
Program spestria workshopy, ktoré boli v Košiciach veľmi úspešné, a preto sme sa
rozhodli, že ich opäť zaradíme.
Motiváciu pripraviť čo najkvalitnejší príspevok podporíme formou súťaže o najlepšie
práce s hlavnou cenou publikačného, či cestovného grantu. Výber prác zabezpečí opäť
Honorárny programový výbor zjazdu.
Istým ocenením snahy organizátorov je skutočnosť, že Európska psychiatrická
spoločnosť (European Psychiatric Association – EPA) poskytla zjazdu záštitu. Tentokrát
prispeje aktívne účasťou Dr. Juliana Beezholda, vedeckého sekretára Sekcie vzdelávania
EPA, na sympóziu, ktoré je venované špecializačnému vzdelávaniu v odbore psychiatria
na Slovensku. K účasti na tomto sympóziu sme pozvali zástupcov MZ SR, LF UK a SZU.
Veríme, že panelová diskusia na túto tému osloví veľa účastníkov.
Záštitu nad podujatím poskytol aj dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof.
MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., ktorý sa vo svojej plenárnej prednáške bude venovať téme
Psychiatria z pohľadu neurochirurga a dekana LF UK v Bratislave.

www.solen.sk | 2018;19(1) | Psychiatria pre prax

3

6

Pokračovanie úvodného slova
Ďalšou súčasťou zjazdu bude stretnutie zástupcov občianskych združení – pacientskych organizácií, ktorých sa výbor
rozhodol pozvať a poskytnúť im počas podujatia priestor na vzájomný dialóg. Jeho hlavnou témou by mala byť podpora ich
fungovania, a to po stránke obsahovej aj finančnej. Pripravujeme program, ktorý by v tejto oblasti mal mať najmä edukačný
cieľ. Očakávame, že toto stretnutie obohatí zjazd o nový rozmer. Vzájomná spolupráca odborníkov, pacientov a ich zástupcov
je kľúčovou súčasťou lepšieho fungovania nášho odboru.
Verím, že každý účastník zjazdu si v pestrom programe nájde to, čo ho zaujíma. Súčasne prajem organizačnému tímu,
aby sa mu podarilo nadviazať na predchádzajúce úspešné podujatia, ktoré organizoval, a ponúknuť okrem tradičného aj ďalšiu
pridanú hodnotu, pre ktorú sa oplatí prísť. Mojím osobným veľkým želaním je, aby sa nám podarilo zostaviť program, ktorý
zaujme účastníkov od začiatku až do konca.
Slovenský psychiatrický zjazd sa do Žiliny vracia po 18 rokoch. Verím, že jeho 13. ročník nám prinesie veľa pozitívnych
odborných, vedeckých, ale aj osobných zážitkov.
Dovidenia v Žiline!
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS
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