Zápis ze schůze výboru ze dne 2. 12. 2008
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Kratochvíl a Vyhnálek informovali o své účasti na pracovním zasedání EAP v Rize. Jejich podrobná
zpráva byla rozeslána mailem a v tištěné podobě rozdána na výboru.
EAP – Praško zajistí dodatečné zaplacení příspěvků ČPS do EAP.
Výbor přijal knihu prof. Kratochvíla Příběhy terapeutických skupin do soutěže o Skalovu cenu za rok
2007-8. Ke knize jsou přiloženy dvě kladné recenze od prof. M. Svobody a L. Gazdové.
Kožnar informuje o ekonomické situaci společnosti, jednohlasně odhlasováno nezvyšování příspěvků
pro rok 2009. Příspěvek je celkem 700 Kč (350Kč za ČPS + 350Kč ČLS JEP).Snížené poplatky se týkají
žen na MD a důchodců (ženy od 60let, muži od 62 let) a činí 100Kč. ČPS má v současnosti 607 členů.
Projednání žádosti dr. Hronové a dr. Kuželkové ohledně udělování bodů pro kontinuální vzdělání
lékařů, případně psychologů.Kolegyně pořádají balintovské semináře pro praktické lékaře, které byly
výborem ČPS schváleny. ČPS je spolupořadatelem, je tedy možnost obdržet potvrzení o účasti a body
k započtení pro průběžné vzdělávání účastníků. Vyřizuje sekretářka Kotíková na ČLS JEP.
Nová přihláška do společnosti – Čechurová M. – jednohlasně přijata.
Akreditace:
a) výbor projednal stížnost MUDr. Matušky na průběh akreditačního jednání, MUDr. Matuška bude
písemně vyzván Fišerovou k osobní účasti na akreditačním řízení které proběhne ve FN Motol 12.1.
2009 ve 13.30hod.
b) Fišerová referuje o korespondenci s dr. Enachescu a dr. Kubánkem (institut INCIP). Výbor doporučil
dodání písemných materiálů k akredititačnímu řízení do 15. 12. 08. Navržena osobní účast dr.
Enachescu za INCIP na akreditačním jednání 12.1.09 ve 14.00hod. Vyřídí Fišerová a Radovská

8.

Koblic informuje o fungujícím seznamu psychoterapeutů na webových stránkách, je třeba doplnit
další přihlášené členy (Radovská) a vyzvat další členy k vyplnění formuláře, který je na webu ČPS.
9. Koblic a P. Hellerová jednali s náměstkyní MZ Hellerovou o možnostech legislativního zakotvení
psychoterapie. Výbor po diskuzi rozhodl zachovat současný stav, jako jedinou cestu k jednotnému
vzdělávání.
10. Růžička žádá kontrolu odměn kolegům, kteří se podíleli na vytváření standardů psychoterapie vyřídí
Radovská.
11. Výbor hromadně objednává 9 ks knihy Postupy v neuropsychofarmakologické léčbě psychických
poruch ( Standardy) 2. rozšířené vydání. Výtisky si členové výboru zaplatí individuálně.Zajistí Radovská.
12. Další schůze výboru bude 6. 1. 2009 na Psychiatrické klinice. Na programu příprava mj. plánovaného
pracovního setkání výboru 17.1.
Zápis schůze výboru dne 4. 11. 08
1.

Kratochvíl informuje o změně v trenérském týmu akreditovaného programu INCIP, Fišerová vyzve
PhDr. Hroncovou a MUDr. Kubánka k doplnění informací.
2. Nejbližší zasedání akreditační komise plánováno na 12. 1. 09 od 13 hodin v Motole, prozatím avizovány
3 programy, z toho jeden nový. MUDr. Matuška, který přihlásil výcvikový program k reakreditaci, bude
vyzván k osobní účasti na jednání komise, vyřídí sekretariát.
3. Přihlášky nových členů – Mgr. G. Marková jednohlasně přijata
4. Kožnar informuje o dopisu MZ ohledně definice únavového syndromu – vyřídí Praško
5. Konference EAP v Rize 20.-23.11.08 –ČPS budou reprezentovat Vyhnálek a Kratochvíl, letenky a
ubytování vyřídí Vyhnálek, Praško zjistí vypršení poplatků jednotlivých členů, další konference EAP 20.
– 21. 2. 09 ve Vídni
6. Inventura – vyřídí sekretariát
7. Termín semináře výboru ČPS za účelem diskuse o definici psychoterapie a psychoterapeuta je určen na
17. 1. 09 od 9 hodin, Ke Karlovu 11, Praha 2
8. Hellerová informuje o výzvě dr. Rabocha o obnově standardů – výbor jednohlasně souhlasí o účasti
Hellerové na těchto jednáních
9. Hellerová informuje – SUR nabízí spolupořadatelství ČPS na plese SUR- jednohlasně odsouhlaseno
10. Koblic s Hellerovou informují o návštěvě u náměstkyně MZDr dr. Hellerové

Zápis ze schůze výboru dne 2.9.2008
1. Koblic ( předseda balint. skupiny) – žádá výbor ČPS o záštitu (garanci) nad balintovskými skupinami, výborem
jednohlasně schváleno.
2. Fišerová – žádá o záštitu nad 2. česko a 1. česko-slovenskou konferencí Gestalt terapie „Gestalt dnes“ (22.24.10.08) – výborem jednohlasně schváleno, a Workshopem Gestalt psychoterapie (24.-26.10.08) – výborem
schváleno, 1 hlas proti.
3. Akreditace – Gjuričová, Fišerová referují dalším průběhu akreditací a reakreditací. Po dodání chybějících
údajů akreditační komise administrativně udělila reakreditaci vzdělávacímu programu institutu INSTEP a udělila
akreditaci vzdělávacímu programu institutu ISZ-MC. Dne 15.9.08 je uzávěrka žádostí o akreditaci a reakreditaci
dalších vzdělávacích programů.
4. Seznam psychoterapeutů na webových stránkách společnosti – zařizuje Rektor, dle časových možností bude
vyvěšeno během října.
5. Koblic referuje o jednání na MZ, Koblic a Hellerová jsou výborem pověřeni pro další jednání s náměstkyní
ministra MUDr. Hellerovou ve věci statutu psychoterapie a psychoterapeutického vzdělávání, Kocourková
předem zjistí informace u pí. Krejčíkové.
6. Certifikáty členství ČPS budou rozeslány během září – Vyhnálek, Radovská.
7. Přijetí nových členů – H. Papežová -výbor jednohlasně schválil, snížení čl. příspěvků pí. Tošnerové na MD na
100 Kč – schváleno, 1 se zdržel hlasování.
8. Rektor – inzerce na webu-výbor rozhodl, že na webu společnosti bude zveřejňování informací týkajícících se
výcviků, kurzů a seminářů spoplatňováno dle stávajících kritérií. Akce jako přednášky a konference budou
zveřejňovány v oddíle „odborné akce“ bez úhrady.
9. Kožnar předává dotaz z MZ ohledně psychosomatiky, odpoví Vyhnálek
10. Kožnar informuje o kladném hospodaření společnosti
11. Konference EAP (v Rize21.-22.11.08) –výbor jednohlasně pro vyslání 2-3 zástupců (Praško, Vyhnálek)
letecky.
12. Výbor odsouhlasil revizi internetového připojení, zařídí Radovská.
13. Koblic informuje o stížnosti dr. Wimmra ohledně placení za psychoterapii pojišťovnami.
14. Etická komise – problém s komunikací odložen na říjen, vyřizuje Růžička.
15. Další schůze ČPS je 7.10.08, omluveni Rektor, Kratochvíl, Hellerová.

