Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 8. 1. 2019
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Přítomni: Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová,
Petra Žufníčková
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Revizní komise: Marie Lhotová
__________________________________________________________________________________
1. Diskuse o programovém prohlášení
 definitivní text bude schválen na dalším zasedání výboru
2. 32. ČS psychoterapeutická konference Jeseník 13. - 16. 11. 2019
 téma: Osoba psychoterapeuta a jeho kompetence
 organizační výbor: předseda J. Kubánek, sekretář K. Kalina + 1 zástupce ze Slovenska
 vědecký výbor: celý výbor + 1 zástupce ze Slovenska
 valná hromada (čtvrtek 14.11.2019 v 19:00)
 finance: 1 950,- Kč pro členy a členy ze Slovenska, 2 500,- Kč pro nečleny, 1 000,- Kč pro
studenty, konferenční poplatek pro výbor v ceně, ubytování na základě hospodářského výsledku
 P. Žufníčková osloví potenciální organizátory: AMCA, Amepra (p. Špaček), Petra Horáková –
první oznámení musí být zveřejněno co nejdříve
 podrobný zápis je veden zvlášť
3. Příští vědecko-pracovní schůze – 5. 4. 2019
 téma: Diagnostika a indikace v psychoterapii
 L. Dušková bude finalizovat program do konce ledna
4. Adiktologická konference 2.- 6. 6. 2019
 deadline přihlašování příspěvků do 15. 1. 2019
 bude se účastnit J. Praško
 zájem mají K. Kalina, M. Frouzová (ale je v tu dobu v zahraničí), J. Praško - apel na ostatní, aby
přemýšleli o tématu a svém případném příspěvku
5. Reakreditace EAP
 připraví J. Praško
6. EAP schůze 21. - 23. 2. 2019 Vídeň
 K. Koblic + J. Praško, výbor schvaluje náklady cesty
7. Otázka kompetentních psychoterapeutů nepracujících ve zdravotnictví
 proběhla diskuse
8. Stížnosti na malpraxi patrná vzestupná tendence – jak řešit systematicky?
 rozdělení kompetencí:
o O. Pěč řeší státní správu
o ostatní dotazy řeší L. Dušková, (zast. V. Černý) – P. Žufníčková přeposílá pro informaci
celému výboru
o mezi výbory nebudou vydávána žádná oficiální stanoviska

9. Malpraxe u tzv. vzdělávání v psychoterapii
 podnět V. Chvály
 L. Dušková napíše podnět na MŠMT
10. Obnovení setkávání s instituty, seznamy absolventů?
 návrh termínu setkání: 7.5.2019 13:00 - 14:00 výbor, 14:00 – 16:00 setkání s instituty
11. Odměny schvalovací komisi
 návrh: 1 500,- za zpracování posudku, 800,-/hod na setkání – schváleno (schváleno i za práce
odvedené od 10/18)
12. Poděkování okresního úřadu
 O. Pěč seznámil výbor s textem poděkování
13. Evropský certifikát – propagace mezi členy
 žádost podává společnost a obhajuje před EAP
 proběhla diskuse
14. Noví členové
 PhDr. Jiří Bauer, PhD.
15. Ostatní
 etická komise – ustanovit v Jeseníku; návrhy do příště
 Certifikovaný kurz pro sestry (IPVZ) – návrhy na osoby, které mohou učit – zvážit do příště
 konference v Českých Budějovicích (Jihočeská univerzita hkonecna@zsf.jcu.cz) – stále bez
odezvy
 nový text I. Telec – Veřejný nepořádek v psychoterapii
 Světový psychologický kongres – J. Jakubů – rozmyslet na příště
 Skálova cena - vypsat, zkontrolovat termín (P. Žufníčková)
 skladování šanonů – na příště

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6.2019
Zapsala: Petra Žufníčková

