Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 2. 4. 2019
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic, Ondřej Pěč, Ján Praško,
Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Jan Kubánek, Alena Paloušová
Revizní komise: Marie Lhotová
__________________________________________________________________________________
1. Zápis z minulé schůze
 do 8. 4. 2019 výbor zkontroluje, P. Žufníčková umístí na web
 existuje jednací řád z roku 2008 – K. Koblic pošle výboru
2. Programové prohlášení
 na příště – všichni přečtou
3. 32. ČS psychoterapeutická konference 11. 12. – 14. 12. 2019
 možní organizátoři:
o AMCA - odeslán mail o potřebě snížit rozpočet
o osloven pan Vocel (doporučen Alenou Paloušovou)
o oslovena znovu Amepra, Solen, Odyssea – všichni projevili zájem, domluveno osobní
jednání – J. Praško
o odměny pro organizační agenturu cca 60 tis.
 pozvaní řečníci – Timuľák, Junková, Michlerová?, Čerňák? (ubytování, kongresový poplatek)
 20 oboustranných posterových stání
 shánět sponzory – sponzoring kávových přestávek
 pozvánka - založit emailovou adresu na předběžnou registraci – P. Žufníčková
4. Vědecko-pracovní schůze – 5. dubna 2019
 kredity na vědeckou schůzi – K. Kalina
 certifikáty – vzory pošle O. Pěč P. Žufníčkové
 K. Kalina pošle naskenovaný podpis
5. Jednání s ČAP
 diskuze o tématech:
o jak bude zajištěna ochrana pacienta
o zdravotnická činnost
o název, vymezení prostoru (řádu, vzdělávání, kvalifikací), iniciování jednání s ostatními
orgány o vázané živnosti
o kompetence
 návrh osob pro jednání: A. Paloušová, L. Dušková, J. Praško, termín 21. nebo 29. května
 seznámení s programovým prohlášením
6. Obnovení setkávání s instituty – 7. 5. 2019 13:00 - 14:00 výbor, pak do 16:00 setkání s instituty
 pozvat instituty, které byly alespoň jednou schválené
 okruhy – kriteria ve zdravotnictví, evropský rámec (EAP a její průmět do české
psychoterapie), aktuality ve vzdělávání, terapie ve zdravotnictví a mimo zdravotnictví
 požádat P. Krále oficiálně jako společnost, aby nám poslal návrh vzdělávacího programu +
poslední verzi kriterií, která odešla na MZČR – K. Kalina

7. Milan Hořínek - internetová prezentace členství v ČPtS – L. Dušková
 informace o situaci
8. Ovčaříková – psychobalet – L. Dušková
 bez další reakce
9. Inzerce
 veškeré žádosti o schválení inzerce se přeposílají na O. Pěče
 2x nabídka volného místa od ESET – schváleno
 nabídka místa psychology - Luděk Dvořák - schváleno
 Spaces – schváleno – P. Žufníčková projedná v ČAA
 Blanka Čepická – nedodala přepis (transakční analýza)
10. Ostatní
 ČLS chybí originál faktury A. Paloušové – řeší P. Žufníčková
 evropský certifikát – pracovní skupina (K. Kalina, K. Koblic, O. Pěč)
o zaplatili nám 50 EUR?
 etická komise – ustanovit v Jeseníku; návrhy do příště
 Skálova cena - vypsat, zkontrolovat termín (P. Žufníčková)
 skladování šanonů – na příště

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
7.5. (od 13:00 hodin), 4.6.2019
Zapsala: Petra Žufníčková

