Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 5.12.2017
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:
__________________________________________________________________________________
1.

Certifikovaný kurz, MZ ČR, příp. další termín
• další termín kurzu bude vyhlášen - předběžně na 9.-13.4.2018 - K. Koblic ještě potvrdí P.
Žufníčkové do konce týdne

2.

Návrh funkčního kurzu pro lékaře
• žádné nové informace

3.

Schvalování výcvikových programů
• členům komise doposud nebyly uhrazeny roky 2015 - 2017 (2 000,- paušál za rok + 1 000,- Kč
za každé setkání na osobu)
• A. Paloušová pošle P. Žufníčkové seznam členů schvalovací komise + částku (včetně odměny
J. Jakubů) a P. Žufníčková zajistí proplacení na DPP nebo fakturu, výbor bere na vědomí
• způsob placení od roku 2018 bude ještě projednán
• hledá se nová sekretářka pro schvalovací komisi - požadavky sepíše A. Paloušová (velmi
stručně: evidence příchozích žádostí, příprava zasedání schvalovací komise, příprava podkladů,
evidence posudků, účast na zasedání, komunikace s instituty, hlídání plateb ve spolupráci s P.
Žufníčkovou)
• je potřeba zkontrolovat platby institutů v minulých letech - P. Horáková nebo A. Paloušová
pošlou P. Žufníčkové seznam schválených programů a očekávaných plateb a P. Žufníčková
zkontroluje na ČLS

4.

ČAP
• výbor vzal na vědomí zápis ze setkání dne 24.10.2017; diskuse, včetně mandátu K. Koblic + O.
Pěč k příp. dalším setkáním
• popisem uplatnění psychoterapie v různých oblastech se bude zabývat příští výbor

5.

Média
• info K. Koblic

6.

www a logo, hlavičkové papíry a vizitky
• k podobě webu nejsou další připomínky
• bude potřeba zaplatit grafičce logo (5 000,- Kč) - P. Žufníčková zajistí proplacení faktury
• J. Průcha bude požádán o zhotovení návrhu hlav. papírů a vizitek, poté bude proplacena cena
dle smlouvy 30 000,- Kč (35 000,- mínus platba 5 000,- za logo)
• výbor souhlasí

7.

Volby - termíny
• potřeba stanovit volební komisi
• volby je třeba uskutečnit tak, aby červnový výbor měl již výsledky voleb (= cca do 20.5.2017),
v září se sejdou oba výbory

• výzva ke kandidatuře 2/2017 + možnost poslat medailonek, medailonky budou zveřejněny na
webu (navrhovaná struktura medailonku: 1) odbornost, 2) působnost - zaměstnání, 3) je / není
členem jiné psychoterapeut. spol. a které, 4) čím chce osobně přispět jako člen výboru)
• na schůzi v dubnu musejí být uzavřené kandidátky (posouzení členů + písemný souhlas s
kandidaturou)
• do konce 4/2017 rozeslat hlasovací lístky (korespondenční forma)
8.

Konference - zpětná vazba
• 15 minut na příspěvek je málo, v další konferenci prodloužit na 30 min vč. diskuse
• potřeba zajistit CP Piešťany - P. Žufníčková

9.

Ostatní
• dodatečné schválení poplatku za K. Koblice na Konferenci „Zdravotnictví a právo“ ve výši
500,- Kč
• žádost o výjimku vzdělání MUDr Aleš Fürst – projednáno, výbor nesouhlasí, odpoví Koblic
• zpráva revizní komise - výbor bere na vědomí
• 22.-24.2.2018 zasedání EAP ve Vídni (K. Koblic), 18.-20.10.2018 zasedání EAP v Bělehradě
(plán K. Koblic, O. Pěč), K. Koblic pošle P. Žufníčkové informace k ubytování (Vídeň)
• 27.4.2018 vědecká schůze - návrh na téma využití psychoterapeutického vzdělání v různých
oblastech - návrh materiálu pošle všem K. Koblic

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
2.1. ve 13:30, 6.2.2018
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

