Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 3. 4. 2018
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: Olga Holeyšovská
__________________________________________________________________________________
1.

Vědecko pracovní schůze 27.4.2018 „Pole uplatnění psychoterapeutického vzdělání v různých
oblastech“
• program visí na webu, rozeslat členům
• žádost o akreditování zadána
• + poslat info na AKP, ČPS

2.

Certifikovaný kurz 16.-20.4.2018, MZ ČR
• celkem 17 přihlášených
• MZ ČR - stále neuzavřeno

3.

Schvalování výcvikových programů
• odměna se Petře Horákové neproplatí
• zeptat se pí. Šplíchalové, zda by se mohlo konat mimořádné zasedání výboru 17.4. 13:0016:00 - P. Žufníčková
• Dropbox / jiné úložiště - A. Paloušová kontaktuje P. Krále

4.

Psychiatrický sjezd 13.-16.6.2018 Mikulov – sympozium společnosti (program)
• výbor potvrdil uspořádání „Diskusního panelu k aktuálnímu dění v psychoterapii“ - K. Koblic,
O. Pěč, J. Praško
• náklady na cestu K. Koblice hradí ČPtS - schváleno

5.

EAP
• nechat proplatit fakturu - P. Žufníčková
• K. Koblic informoval o posledním zasedání v únoru 2018

6.

Výzva vzdělavatelů (a reakce AKP ČR)
• výbor dosud neodpověděl, stručně odpoví Koblic

7.

Setkání se zástupci ČAP, příp. EAP
• K. Koblic a O. Pěč informují o setkání se zástupci ČAP – bez zásadnějších výstupů a bez
termínu dalšího jednání
• výbor diskutoval o příp. setkání s ČAP za účasti generálního sekretáře EAP, zatím nejasné cíle
a očekávání, výbor nezná obsah stížností, které na ČPtS posílala ČAP

8.

Reforma, síť a psychoterapie
• K. Koblic a O. Pěč informují o nejednoduché diskusi o budoucí síti a relativně čerstvé shodě
hledat nástroje, jak mapovat současný a plánovat žádoucí stav poskytování psychoterapie

9.

Terapeut neurovývojových poruch - nová zdravotnická profese
(http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=86444)

• výbor zásadně nesouhlasí s tím, aby obsahem případné nové profese byly činnosti, aktivity a
kompetence v současné době obsažené v náplni psychoterapie.
10. Volby - termíny, volební komise
• výzva byla rozeslána, termín pro zaslání kandidátů byl prodloužen do 20. 4. 2018
 K. Koblic sestaví text, P. Žufníčková rozešle a pověsí na web
• kandidáti revizní komise: zůstává až do roku 2019, chybí 3. člen
• volební komise: J. Jakubů, P. Junek, L. Trapková
• volby je třeba uskutečnit tak, aby červnový výbor měl již výsledky voleb (= cca do 20.5.2017),
v září se sejdou oba výbory
• volební lístky - podklady pošle P. Žufníčková na ČLS - charakteristiky kandidátů
• výbor apeluje na svoje členy, aby oslovil další kolegyně a kolegy, kteří by se připojili na
kandidátní listinu
11. 32. československá psychoterapeutická konference podzim 2019
• shoda na místu konání - Jeseník
• J. Kubánek zkusí již nyní zamluvit termín - cca polovina listopadu?
• všichni přemýšlet nad tématy a názvem konference
12. Ostatní
• hospodaření - zatím bez připomínek - na příště - čekáme na finální podklady od ČLS
• razítko s adresou - návrh napíše P. Žufníčková a pošle A. Paloušové - zhotoví se jedno pro
schvalovací komisi, druhé pro výbor
• K. Koblic informuje o vyjasňujícím setkání s doc. Balcarem

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
15.5., 5.6.2018
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

