Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 3.10.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Jan Kubánek, Marie Lhotová, Alena Paloušová,
Ondřej Pěč, Petra Žufníčková
Omluveni: Ján Praško
Hosté: Jarmila Tolimatová
1.

Certifikovaný kurz, MZ ČR, příp. další termín
• nyní probíhá - 15 účastníků
• MZČR - od 4/2017 stále bez reakce

2.

Návrh funkčního kurzu pro lékaře
• vznikl rámec - výbor bere na vědomí
• dále nebudeme řešit, v případě velkého zájmu bude projednávána možnost otevření dalšího
kurzu pro klin. psychology
• A. Paloušová - bylo by vhodné lépe komunikovat navenek - informace i na stránky AKP apod.
(možnost prokliknutí mezi jinými weby a webem ČPtS)

3.

Elektronické volby, výbor a etická komise
• J. Kubánek zjistí termín, do kdy je nutné navrhnout kandidáty do výboru
• rozeslat členům email s výzvou ke kandidatuře do všech organizačních složek - volby
proběhnou v roce 2018 korespondenční formou - K. Koblic připraví text

4.

Schvalování výcvikových programů – komise, odměny
• odstoupil J. Jakubů, je potřeba za něj najít náhradu - návrh odměna 2000,- Kč - odsouhlaseno
• členům komise doposud nebyl uhrazen rok 2016 a 2017 - (4 x 1000,- Kč za setkání) - P.
Horáková pošle P. Žufníčkové seznam členů schvalovací komise + částku a P. Žufníčková zajistí
proplacení na DPP nebo fakturu
• do budoucna návrh placení podle hodin - je potřeba znát zhruba odhad - zajistí A. Paloušová

5.

EAP Antverpy
• podány zprávy o průběhu zasedání

6.

EAP a ČAP
• ČPtS stále neobdržela dopis od J. Růžičky (dopis je zveřejněn webu ČAP). K.Koblic ho oficiálně
osloví písemně
• J. Drahota navrhuje schůzku s K. Koblicem, K. Koblic zjistí zamýšlený formát setkání, event.
navrhne přizvat další osoby z obou výborů

7.

WWW a logo
• nové webové stránky jsou spuštěné, všichni mají za úkol testovat a informovat o výsledku
• projednání loga - zhotovit poslední dva návrhy:
o logo č. 12 s jednodušším deštníkem a místo malého „t“ rukojeť
o kostrbaté ČPtS od M. Lhotové a k tomu opět deštník s rukojetí
o písmo ne patkové
o Petra zajistí a bude řešit s M. Lhotovou - finální dohoda na dalším zasedání výboru
• faktura za zhotovení webu ve výši 25 000,- Kč bude projednána následně

8.

Vyhláška - elektronický recept
• projednáno
• výbor na patřičná místa pošle své stanovisko - sepíše O. Pěč

9.

Stížnost
• paní, která žije ve Vídni, si chce stěžovat kvůli závažnému pochybení psychoterapeuta
• výše zmíněný terapeut není členem ČPtS, nemá pravděpodobně patřičné vzdělání
• stěžovatelce bude navrženo napsat na zdravotního radu; obrátit se na živnostenský úřad a na
ČAP, primářku odd. bolesti Nemocnice Na Bulovce - odpověď sepíše A. Paloušová
• bylo by vhodné mít připravený obecný návod, jak v těchto případech postupovat

10. Věd. prac. schůze 13.10.2017
• O. Pěč zajistí certifikáty
11. Uznávání českých kurzů na Slovensku
• přísnější podmínky než v ČR, není jasný postup
• další postup bude projednán na konferenci v Piešťanech
12. Ostatní
• úhradová vyhláška = snížení úhrady pro část psychoterap. psychiatrů, O. Pěč poslal námitku
na MZ a ČLK
• pracovní skupina k SZV: část reformní balíčku prošla do SZV od začátku 2019 (změny u
skupinových výkonů, rozšíření rozhovoru s rodinou), část pouze do číselníku VZP s hrazením až
od poloviny roku 2019, projednávat se ještě budou výkony krizové. Zápis je k dispozici na
stránkách MZ.
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
7.11., 5.12.2017
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

