
Panelová diskusia o reforme psychiatrickej starostlivosti v ČR a SR.

22.6. 2018

Tejto diskusie sa zúčastnili: M.Anders (PS ČLS JEP), D. Breznoščáková (SPsS SLS, 
CPT), Ľ. Izáková (SPsS SLS), M. Králová (SPsS SLS), K. Jandová (hlavná odborníčka
MZ SR pre odbor Psychológia).

Na začiatku tejto panelovej diskusie sme si zhrnuli, čo riešime  v oblasti 
psychiatrie na viacerých úrovniach. ( tieto body Ti pošlem ako prílohu vo forme 
fotografie). Vychádzali sme z bodov, ktoré chce Slovenská psychiatrická 
spoločnosť riešiť. Východiskom je reforma starostlivosti o duševné zdravie v ČR 
a je pre našich odborníkov inšpiráciou. Každý líder, ktorý prijal pozvanie na túto 
diskusiu a diskutoval, objasnil, v ktorej oblasti sa pohybuje a čo treba zmeniť, 
prípadne riešiť a vylepšiť.

Hovorilo sa o:

-  gerontopsychiatrií a potreby systematizácie služieb v oblasti geriatrií, 
pedopsychiatrií a pedopsychológií,

-  o Výbore CPT o jeho aktivitách a cieľoch
- O psychológií- o pozitívach a negatívach, koncept vzdelávania psychológov

je dobré, no prax je ovplyvnená zazmluvnenosťou s poisťovňami. Preto 
mnoho nadšencov, ktorí vyštudovali psychológiu odchádzajú zo svojej 
oblasti. Je zlá situácia, lebo sme predposlední pri ohodnotení psychológov. 
Za nami je už len Lichtenšsteinsko.

P. Anders na otázku ako postupovať, aby sa aj u nás podarilo, čo v ČR, 
odpovedal:

1.   vytvoriť analýzu súčasného stavu, kde sa chceme v oblasti psychiatrie 
posunúť, 

2. spoločne si prezentovať všetky zámery a zjednotiť sa.

3. urobiť tlak cez Výbor CPT

4. urobiť tlak aj za pomoci užívateľov, ich hlasy a združiť sa.

5. vytvoriť jednu organizáciu, ktorá bude mať na starosti prepojenosť s MZ SR.
Mali by to byť ľudia, ktorí bývajú v hlavnom meste a aby boli flexibilní na 
rokovaniach s lídrami MZ SR.

6. vytvoriť koncept a spoločnú víziu- ktorú si všetci odsúhlasíme a na základe 
nej budeme prezentovať svoj postoj.

7. vytvoriť jednotnú inštitúciu, ktorá bude mať jednotné vedenie pri kontakte 
s politikmi a MZ.

Do diskusie sa zapojili aj pán Nawka, ktorý hovoril o spojení sa pri organizácií 
konferencie, ktorú chcú usporiadať v Bratislave 5-7.9. Ďalej hovoril aj o NPDZ.



Za naše OZ ŠŤASTIE SI TY sa tejto diskusie zúčastnili: Veronika 
Mikulová, Veronika Medlíková a PhDr. Adriana Karáseková. Cestovali 
sme autobusom. 

Cesta tam- 6,90€  a cesta späť- 6,90€. Spolu 13,80€.

Spracovala: A. Karáseková.


