Stanovisko výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (dále jen
výbor) ze dne 5.9.2017 v reakci na dopis ČAP z 9.8.2017 (viz příloha).
Výbor obecně:
- pracuje ve shodě se svým programovým prohlášením (viz www)
- respektuje právní řád ČR
- trvá na tom, že psychoterapie by se v ČR s ohledem na ochranu pacienta
měla řídit veřejným právem, nikoliv právem soukromým
- zohledňuje zásady EAP
- považuje ve shodě s celým světem (a učebnicemi Kratochvíla a Vymětala
či stanovisky EAP) poskytování psychoterapie za vědomé, kvalifikované
léčebné působení
- pro poskytování kvalitní péče zdůrazňuje nezbytnost úplné kvalifikace
samostatně pracujícího poskytovatele psychoterapeutické péče,
kvalifikace, která je zastřešena garancí státu
- spolu s ostatními schvalujícími celky vymezuje a upřesňuje podmínky
pro vzdělávání uplatňovaného ve zdravotnictví
- v současné době nezná v ČR jinou možnost zastřešení psychoterapie ve
zdravotnictví než stávající kurz
- hájí zejména zájmy pacienta a jeho bezpečí v psychoterapeutickém
vztahu (zajištěné v ČR pouze zdravotnickou legislativou)
- trvá na tom, že míra samostatnosti při poskytování psychoterapie či
uplatňování psychoterapeutických postupů musí odpovídat dosaženému
vzdělání a relevantní praxi
- i nadále trvá na tom, že aplikace psychoterapeutického vzdělání,
kvalifikovaných psychoterapeutických postupů a metod samozřejmě patří
i do služeb sociálních, školství, vězeňství atd., musí mít svá pravidla a
pro orientaci konzumenta těchto služeb musí být odlišně pojmenována
- má vůli spolupracovat na podmínkách uplatňování
psychoterapeutického vzdělání v jiných rezortech a jeho zakotvení.
Výbor konkrétně: po dlouhých diskusich (9 setkání se zástupci vzdělávacích
institutů v letech 2013-2016) a hledání průnikové shody se zástupci
Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR a
společně s nimi upřesnil dlouhé roky platná kriteria výcvikového kurikula
pro uplatnění ve zdravotnictví – upřesnil zejména v minulých kriteriích
některé nejasně formulované podmínky.
Výbor v současné době nebude iniciátorem změn těchto podmínek (vstoupí
platnost pro výcviky zahajované od 1.1.2018) a bude v zájmu pacienta a
zkvalitňování poskytované odborné péče postupně hledat a diskutovat jejich
další úpravu.

