Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 2. 10. 2018
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic, Jan
Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Jiří Berka
Hosté: Jarmila Tolimatová, Marie Lhotová
__________________________________________________________________________________
1. Volby – diskuze k volbám a zápisu z minulé schůze
 je potřeba vyrobit zápis z voleb a požádat o vyjádření k platnosti volby předsedy:
o p. Machovi (právník české lékařské komory) – hlasování: 5 pro
o na předsednictvo ČLS – hlasování: 5 pro
o na oboje výše uvedené – hlasování: 10 pro
o závěr: P. Žufníčková pošle výboru ke schválení zápis z voleb, následně poprosí o
vyjádření dva výše zmíněné subjekty
 upravit zápis z minulého zasedání výboru, podrobněji popsat průběh voleb – zařídí P.
Žufníčková
2. Práce nového výboru – J. Praško navrhuje výhledy do budoucnosti, o tématech bude výbor
diskutovat
 výbor opět připraví své programové prohlášení
J. Praškem navrhovaná témata:
 kompetence psychoterapeuta, zdravotnictví
 bulletin společnosti
 zmapovat psychoterapeutickou péči u nás
 setkání a diskuse s ČAP – jiná vyjednávací komise
 příští PSt konference – téma kompetence v psychoterapie
 volební řád ČPtS
 doporučené postupy v psychoterapii
 akreditační postupy = kriteria schvalování
 nízkointenzivní psychoterapie
 přehled řešení v zahraničí – existuje na to diplomová práce
 zmapování a podpora výzkumu
 definice psychoterapie – K. Kalina do příště představí své priority
3. Rozdělení témat mezi členy výboru
 národní reprezentant pro EAP
 právní otázky – J. Kubánek?
 kompetence psychoterapeutů – pracovní skupina
 a další
4. Vědecko pracovní schůze 5. 10. 2018
 schůzi povede L. Dušková
5. Vědecko pracovní schůze 5. 4. 2019
 možné téma diagnostika a indikace psychoterapie

 garant příště
 O. Pěč pošle instrukce o povinnostech vědeckého sekretáře (nejen s ohledem na vědecké
schůze) K. Kalinovi
6. Certifikovaný kurz
 certifikovaný kurz rozhodnutím MZČR skončil, poslední termín bude 10/2018
7. Atestace z psychoterapie u klinických psychologů
 bude připravovat IPVZ – je potřeba s nimi jednat (p. Král)
8. Atestace z psychoterapie u lékařů
 funkční kurz se připravuje (Psychiatrická společnost)
 atestace není v zákoně, snaha přesunout klinickou psychoterapii z nelékařského (96) do
lékařského (95) zákona
9. Terapeut neurovývojových poruch
 (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc HYPERLINK
"http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=86444"& HYPERLINK
"http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=86444"value=86444)
 výbor zašle do senátu nesouhlasné stanovisko – O. Pěč vytvoří návrh
 zjistit, jaká je situace v senátu – K. Kalina
10. 32. československá psychoterapeutická konference Jeseník 13.-16.11.2019
• téma – kompetence?
• řečníci – prof. John C. Norcross, Nancy McWilliams, doc. Mgr. Ladislav Timulák, PhD.
• možná organizace Amepra, Hana Novotná, kancelář ČLS?, Petra Horáková? (poplatky,
ubytování, občerstvení, péče o řečníky...)
11. Noví členové
• PhDr. Iva Enachescu-Hroncová, PhD.– doporučení doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. a doc.
MUDr. Jarmila Plevová, CSc.
• MUDr. Lenka Novotná – doporučení od prim. MUDR. J. Lukáš a Prim. MUDr. Přemysl
Suchomel
12. Snoelezen
• zamítavá odpověď – vytvoří a pošle K. Kalina
13. Dopis doc. Roubala (a části institutů) ke kritériím akreditace
• stávající kriteria jsou platná, je možné o nich do budoucna diskutovat
14. Stížnost na PhDr. J. Klimeše
• J. Klimeš není členem ČPtS
• odkázat na Českomoravskou psychologickou společnost – A. Paloušová
15. Hospodaření
• hospodaření 2018 stále i přes urgence není k dispozici
16. Ostatní
• zápis – úprava kontroly: do týdne pošle Petra všem členům zápis, do dalšího týdne se všichni
vyjádří. Kdo nezašle vyjádření, předpokládá se jeho za souhlas. Hlasování: 10 hlasů pro
• časopis Psychoterapie – K. Kalina zašle zamítavou odpověď

• 22.1.2019 setkání ČLS – K. Koblic
• návrh A. Paloušové – pracovní den
• I. Telec poslal K. Koblicovi odkaz na nový článek, K. Koblic přepošle
• skladování šanonů – na příště
• výbor děkuje O. Pěčovi za zajištění kytice na pohřeb jednoho z čestných členů společnosti
doc. V. Mikoty (a souhlasí s proplacením)
Další termíny schůzí výboru ČPtS:
6.11., 4.12.2018
Zapsala: Petra Žufníčková

