Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 6.2.2018
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Jan Kubánek, Marie Lhotová, Ondřej Pěč
Omluveni: Karel Koblic Alena Paloušová, Ludmila Dušková, Ján Praško, Petra Žufníčková
Hosté:
__________________________________________________________________________________
1.

Pole uplatnění psychoterapeutického vzdělání v různých oblastech
Vědecká schůze 27.4. Finalizovat program je zapotřebí do příští schůze. Návrh programu a
obsazení: Garant: Alena Paloušová. Program: Právní aspekty – Karel Koblic, Zdravotnictví – Karel
Koblic, Sociální služby – Ondřej Pěč, Jan Kubánek se poptá po koreferujícím za poradny, TK –
Martina Těmínová, sociální služby pro DD – Tomáš Kasík, Školství – Jan Kubánek, koreferující – 2
dodá JK, dále PhDr. Nováková /PPP P11/, Živnostenské služby – Alena Paloušová, rozmyšlení
koreferujících do příště.

2.

Certifikovaný kurz, MZ ČR
MZ dosud neodpovědělo na poslední žádost. Funkční kurz pro lékaře v přípravě, další jednání
očekáváno 7.3 na schůzce s Dr. Hollým. MZ má znovu projednávat žádost ČAP o kurz pro klinické
psychology.

3.

Schvalování výcvikových programů
Obdrženy 2 faktury a 1 požadavek na DPP.

4.

Doporučené postupy
Marie Lhotová se do příště podívá na postupy psychoterapie pro praktické lékaře od doc. Berana
a posoudí, zda je potřeba je novelizovat.

5.

Psychiatrický sjezd – sympozium společnosti (program)
Výbor schválil uspořádání „Diskusního panelu k aktuálnímu dění v psychoterapii“.

6.

Výzva vzdělavatelů
Reagovala již AKP a Psychiatrická společnost. Rovněž tak ČPtS nehodlá revokovat stávající
pravidla.

7.

Reforma, síť a psychoterapie
Ondřej Pěč informoval výbor o probíhajících jednáních v Odborné radě reformy a ve skupině pro
tvorbu sítě.

8.

Terapeut neurovývojových poruch
Text senátního návrhu dostupný na
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=86444. Terapeut dle
návrhů má zacházet s postupy, které spadají do kompetence psychoterapie (KBT, rodinná
terapie), přitom jeho vzdělání a začlenění v systému tomu neodpovídá. K návrhu se výbor vyjádří
ještě příště.

9.

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
Ve věci uchování zdravotnické dokumentace se v případě léčby duševních poruch a poruch
chování škrtá „100 let od narození pacienta“ a zůstává pouze „10 let od úmrtí pacienta“.

Praktický dopad bude tedy téměř stejný jako nyní. Důvody byly a patrně jsou nadále forenzní
(závětní spory). Výbor t.č. nedoporučuje do věci zasahovat.
10. Volby – termíny, text výzvy-dopisu
Text návrhu výzvy od Karla Koblice výbor schválil.
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
6.3. , 3.4., 15.5., 5.6.2018

Zapsal: Ondřej Pěč
Ověřili: Karel Koblic

