Zápis ze schůzí výboru 1. pololetí 2009
Zápis ze schůze výboru červen 2009
1. Diskuze ohledně založení občanského sdužení – Hellerová a Koblic se budou informovat na MZ, zda je možné,
aby financování a organizaci doškolovacího vzdělávání zaštítila ČPS. Pokud to nebude možné, výbor založí
sdružení a vytvoří náplň certifikovaného kurzu.

2. Výbor jednohlasně schválil přihlášku nového člena MUDr. Černého.

3. Koblic navrhl nutnost překladu stanov EAP do českého jazyka.

4. Purkyňky – třeba informovat veřejnost, zajistit akce – organizačním garantem bude Paloušová.

Zápis ze schůze výboru květen 2009
1) přihláška do společnosti - MUDr. Bukovjan – jednohlasně přijat

2) Konference v Trenčianských Teplicích ve dnech 14.-17. 10.09 – prof. Kratochvíl vznese dotaz na SLS ohledně
platby za ČPS, členové výboru zváží svojí aktivní účast, v červnu výbor rozhodne o finanční podpoře

3) Skálova cena – výbor schválil změnu názvu ceny na „Skálova cena za psychoterapii“ , text vyhlášení ceny a
vyvěšení na webové stránky ČPS, Psychiatrické společnosti a další

4) Otázka založení školicí organizace ČPS – výbor se rozhodl jít cestou založení občanského sdružení při České
psychoterapeutické společnosti JEP.

5) Etická komise – předsedkyně etické komise PhDr. Olga Dostálová přišla poreferovat o činnosti komise,
vznesla návrh o vzájemné komunikaci mezi výborem a etickou komisí každý třetí měsíc (další setkání 6.10.09),
Výbor souhlasí. Členové etické komise připravují dotazník, který bude rozeslán poštou všem členům ČPS spolu
s pozvánkou na konferenci v Trenč. Teplicích. p. Radovská zajistí na ČLS JEP s p. Gebrovou.
text vyhlášení Skálovy ceny:
Výbor České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP vyhlašuje
„Skálovu cenu za psychoterapii“ pro uplynulé roky 2007 a 2008. Cena se týká všech publikovaných odborných
prací z oblasti psychoterpie ve formě souboru článků, sborníků a knih. Návrhy zašlete do 25.8.2009 na adresu
sekretariátu ČPS Jáchymova 4, Praha 1, 110 00. Výše finanční odměny za nejlepší vybranou práci je 10 tisíc Kč.

Zápis ze schůze výboru duben 2009
1. Výbor jendohlasně schválil přijetí nových členů MUDr. Lorenc a MUDr. Kopecké, snížení příspěvků PhDr.
Černé z důvodu mateřské dovolené.

2. Výbor bere na vědomí změnu ve složení etické komise, na květnový výbor se dostaví zástupce etické komise
k osobnímu jednání. Radovská vykoresponduje.

3. Na červnové schůzi se budou projendávat závěry v projednávání náhrady aktivity IPVZ z důvodu

organizačních změn ( Praško,Kratochvíl, Hellerová a Rektor za psychiatrii, Kocourková s Mikotou).

4. Další schůze 5.5.2009

Zápis ze schůze výboru březen 2009
1. Diskuse výboru nad přípravou vyhlášky o akreditaci psychoterapie.

2. Praško referuje o kongresu ve Vídni - projednával se zákon o psychoterapii. Příští kongres EAP je v červenci v
Lisabonu. Zúčastní se za výbor Praško a Kratochvíl - jednohlasně odsouhlaseno.

3. Navrženo Čestné členství ČPS prim MUDr. J. Haštovi – jednohlasně odsouhlaseno.

4. Gjuričová referuje o situaci v ISZ – výbor a zástupci akreditační komise trvají na tom, že akreditaci programu
získal pouze jeden subjekt.

5. Praško vznáší otázku k založení institutu pro výcvik KBT supervizorů - je možno obrátit se na ČIS.

6. Kožnar byl osloven Dr. Kolínovou (zástupce sekce dramaterapie) s žádostí o spolupráci a pozval ji na příští
setkání výboru. 7. Na příště je třeba projednat udělení Skálovy ceny za rok 2007-08.

Zápis ze schůze výboru leden 2009
1. Výbor se po diskuzi rozhodl podat podnět etické komisi k prošetření postupu MUDr. Matušky při podávání
inzerátu na webové stránky ještě neakreditovaného programu, vykoresponduje Vyhnálek.

2. Výbor reaguje na nejasnosti kolem nabídky výcviku ISZ- kdo je skutečný nositel akreditace (údajně jsou tři
subjekty- ISZ – G (Gaudia) Strnad, ISZ-group Macek, ISZ –Úlehla.).Vyhnálek a Gjuričová odpoví na dotaz
budoucí frekventance, kam se má směřovat svoji přihlášku do výcviku ISZ, který subjekt je skutečným nositelem
udělené akreditace . Je-li tentýž výcvikový program pod jinou organizací, je třeba nová akreditace kvůli jinému
personálnímu obsazení!

3. Gjuričová zaktualizuje již dříve publikovaná kritéria akreditací.

4. Dne 17.1.09 v sobotu v 9hodin se uskuteční pracovní jednání výboru u Pavly Hellerové s předem
dohodnutým programem o vymezení pojmu psychoterapie, kdo je psychoterapeut, jaká je koncepce
psychoterapie z hlediska rozvoje oboru v kontextu zdravotnictví, sociálních věcí, školství, vězenství.Podmínky
pro zařazení do specializační přípravy, pro jaké profese, psychiatr, lékař, klinický psycholog, speciální
pedagog,sociální pracovník,pedagog. Sebezkušenostní výcvik- rozsah, individuální cvičná terapie, supervize.
Z tohoto pracovního setkání se omlouvá Rektor a Kratochvíl. Oba kolegové poslali písemné vyjádření k
některým otázkám kolem psychoterapie. Prof. Kratochvíl cituje své nejnovější názory z knihy Základy
psychoterapie z roku 2006, která vyšla v nakladatelství Portál.

5. Rektor – internetový adresář psychoterapeutů členů ČPS, kteří mohou poskytovat psychoterapii ambulantně
ve zdravotnictví, je vyvěšen na stránkách. T.č. 70 zápisů, další přicházejí, lze se přihlásit přímo ze stránek.

6. Hellerová – aktualizace standardů spolupráci přislíbil Kratochvíl, Praško, Pěč, Junek, Kocourková, Hellerová
osloví zbývající odborníky. Výbor je závislý na přislíbení spolupráce.

7. Výbor se vyjádří k dotazu paní Jany Balé o možnosti využití absolventů studia na Psychosociální fakultě u dr.
Růžičky jako odborníků na asistovaný styk rodičů s dítětem po rozvodu, který je nařízen soudním rozhodnutím.
Podle zákonných požadavků asistovaný styk má probíhat za přítomnosti odborníka.Otázkou je zda tito
absolventi mohou být těmito odborníky spolu s klinickými psychology a psychiatry. Na dopis Jany Balé odpoví
Vyhnálek.

8. Další schůze bude 3.2.09.

