Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 6. 3. 2018
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Petra Žufníčková
Omluveni: Karel Koblic, Jan Kubánek, Ján Praško
Hosté: Olga Holeyšovská
__________________________________________________________________________________
1.

Pole uplatnění psychoterapeutického vzdělání v různých oblastech – text a vědecko-pracovní
schůze 27.4.2018: program
• garant: Alena Paloušová
• program (návrh):
o právní aspekty - Ivo Telec
o zdravotnictví - Karel Koblic
o školství - Jiří Pilař (Lenka Svobodová) uvede J. Kubánek
o sociální služby - Tomáš Kasík
 manželské poradny - Monika Novotná
 terapeutické komunity - Martina Těmínová - oslovil O. Pěč
o živnostenské služby – Alena Paloušová
• termín do konce příštího týdne - finálně, následně umístit na web a rozeslat členům - P.
Žufníčková

2.

Certifikovaný kurz 16.-20.4.2018, MZ ČR
• došlo celkem 14 přihlášek, 5 odborných
• MZČR - stále probíhá jednání

3.

Schvalování výcvikových programů
• přišlo 8 žádostí (1 neschváleno), dalších 8 čeká
• odměna se Petře Horákové neproplatí - A. Paloušová bude P. Horákovou informovat
• stále není nová sekretářka pro schvalovací komisi
• A. Paloušová zkontrolovala platby institutů v minulých letech - P. Žufníčková zkontroluje na
ČLS

4.

Doporučené postupy
• M. Lhotová materiál prostudovala, považuje se za vyhovující

5.

Psychiatrický sjezd 13.-16.6.2018 Mikulov – sympozium společnosti (program)
• výbor schválil uspořádání „Diskusního panelu k aktuálnímu dění v psychoterapii“
• cca do poloviny března je nutné zaslat řečníka a anotaci
• K. Koblic, J. Berka, O. Pěč, J. Praško?

6.

EAP
• K. Koblic nepřítomen - na příště

7.

Výzva vzdělavatelů (a reakce AKP ČR)
• K. Koblic pošle - sdělí A. Paloušová

8.

Setkání se zástupci ČAP
• neshoda na určitých bodech (zejména živnostenská činnost), termín další schůzky nebyl
stanoven

9.

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

10. Terapeut neurovývojových poruch - nová zdravotnická profese
(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
11. Volby - termíny, volební komise
• výzva byla rozeslána, termín pro zaslání kandidátů je 27.3.2018
• kandidáti volební komise: P. Junek, J. Jakubů? - zjistí A. Paloušová
• kandidáti výbor: K. Koblic, J. Berka, A. Paloušová, O. Pěč, J. Kubánek, M. Lhotová
• kandidáti etická komise: L. Dušková, P. Žufníčková osloví p. Lorence, zda bude kandidovat
• kandidáti revizní komise: zůstává až do roku 2019, chybí 3. člen
• volby je třeba uskutečnit tak, aby červnový výbor měl již výsledky voleb (= cca do 20.5.2017),
v září se sejdou oba výbory
• na schůzi v dubnu musejí být uzavřené kandidátky (posouzení členů + písemný souhlas s
kandidaturou)
12. 32. československá psychoterapeutická konference podzim 2019
• Jeseník
• P. Žufníčková osloví J. Kubánka, aby zamluvil termín - slevy apod.
13. Ostatní
• hospodaření - zkontrolováno, posláno k opravě na ČLS
• Oldřich Ďurech přijat za člena - P. Žufníčková zašle na ČLS

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
3.4., (záložní termín 24.4.), 15.5., 5.6.2018
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

