Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 6.9.2016
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Michal Kryl, Jan Kubánek, Marie Lhotová,
Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Petra Žufníčková
Omluveni: Ján Praško
1.

Dotazník-anketa (Kryl, Kubánek)



2.

na webu budou umístěny výsledky i komentář, J. Kubánek provede úpravy poslední verze a pošle Petře
– umístit do aktualit a následně do archivu
Věd. prac. schůze 21.10.2016 a termíny 2017





3.

osvědčení na schůzi připravena - Petra zařídí tisk
další termíny 7.4.2017 - Lhotová: Kreativní terapie, 13.10.2017 - Kubánek: Práce se sny
Petra objedná v Lékařském domě prostory

Certifikovaný kurz – prodloužení akreditace






4.

MZ přerušilo řízení a vyzvalo k odstranění nedostatků žádosti - K. Koblic poslal na MZ 17.8. doplnění
dosud žádná odpověď (lhůta 30-60 dní)
v případě zamítnutí žádosti se ČPtS odvolá k ministrovi zdravotnictví
ve 2. polovině září obeslat účastníky s informací o stanovisku MZ případně o termínu možného
rozhodnutí; pokud nebude prodloužení do 17.10.2016 schváleno, kurz bude zrušen (plánovaný termín
kurzu 28.11-2.12.2016)
MZ a strategie




5.

projednávají se zákony č. 95, 96
K. Koblic pošle návrh na atestaci ministrovi zdr. a zároveň požádá prof. Svačinu o písemné stanovisko
(podporu)
Hospodaření 2016



Petra rozešle výboru emailem výsledky za 2.Q, zároveň prověří nesrovnalosti k vyúčtování konference
a 1.Q

6.

Psychiatrický sjezd


7.

přítomen J. Berka - na program ČPtS přišlo cca 50 lidí - úspěšné
EAP



8.

zajištěno, bude se účastnit K. Koblic, J. Praško
výbor schválil náklady na cestu i ubytování
Metoda ABA - stanovisko




9.

ČPtS obdržela žádost o vyjádření k metodě ABA (metoda pro osoby s PAS)
ČPtS podporuje stanovisko pedopsychiatrů - A. Paloušová dopíše své vyjádření ohledně včasné
diagnostiky + případně další komentáře
Jednání ČPtS a ČAP




přejmenovat „Zápis ze setkání…“ na „Informaci o setkání…“ a ze zápisů a usnesení přeřadit do aktualit;
K. Koblic dodá Petře doplněný zápis
K. Koblic zašle odpověď p. Mackovi

10. Kriteria schvalování výcvikových programů




diskutován návrh (jediný předložený) K. Koblice
diskuse ohledně věku, vymezení profesí, sebezkušenosti, supervize... bude pokračovat na příštím
výboru

11. Změny webu





výbor schválil výdaje na výrobu nového webu (cena za převod a údržbu v roce 2016 bude 14 400,- Kč)
– platba až po předání díla
Petros Michailidis nyní pracuje a nové verzi, zatím není nic k připomínkování; k nahlédnutí
na http://psychoterapeuti.sortep.cz
zároveň je potřeba vyřešit databázi členů – Petra + Petros

12. Seznam výkonů



v rámci reformy vznikl balíček výkonů - 3 výkony – psychiatr. krizová péče, změna limitace skupin po
absolv. denního stacionáře, navýšení emergentní psychoterapie - 28.7. projednáno na pracovní
skupině, nebyly zásadní námitky, ale VZP nehlasovala pro schválení – jednání pokračuje

13. Ostatní



nový člen Jakub Majetný - přijat za člena ČPtS

Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřil: Karel Koblic, Ondřej Pěč

