Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 3. 4. 2020
Online meeting
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic,
Jan Kubánek, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Alena Paloušová
Revizní komise: bez účasti
__________________________________________________________________________________
1. Zápis z března 2020
 schváleno
2. Kontrola úkolů ze zápisu z března 2020
3. Informování členů ČPtS přes webové stránky
 J. Praško své prohlášení na homepage reviduje a pošle výboru k odsouhlasení
 Štrasburská deklarace – na webu je umístěna původní verze, M. Frouzová se podívá do Z.
Vybírala na aktuální verzi a pošle výboru
 aktualizace odkazů – K. Koblic – do příště, je potřeba více času
 pozvánka institutům – rozesláno, zveřejněno na webu
4. Stanoviska k jednání s ČAP
 L. Dušková rozeslala výboru svoji verzi zápisu
 J. Praško již obdržel zápis i s komentáři od ČAP
 zřejmě největší komplikace v názvu profese mimo zdravotnictví, lze však pracovat na
ohraničení
 nadále pokračovat v jednání tam, kde je to možné, např. při přípravě zákona
5. Současné vztahy s EAP, problémy s žádostmi o ECP
 za ČR nyní ani ČPtS ani ČAP nemají oprávnění podávat žádosti o evr. certifikáty
 varianta požádat ČAP, aby se s ČPtS na doporučování kandidátů podílela - J. Praško a L.
Dušková vznesou jako bod na další poradě s ČAP
 všichni by měli prostudovat podmínky odborné praxe pro získání evropského certifikátu
6. Zákon o zdravotních službách
 vyjádření zaslali K. Koblic, O. Pěč, K. Kalina
 J. Praško dodává bod specializovaná hospitalizační péče
 termín odeslání 15.4.2020
7. Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s
bodovými hodnotami
 Společnost pro návykové nemoci má několik podnětů
 novela neobsahuje PTSD v diagnostickém spektru pro práci psychiatrických sester – rozšíření
spektra výkonů, O. Pěč pošle o tom informaci
8. Vědecká schůze ČPtS 2.10. 2020
 téma „Psychoterapie v mezinárodním kontextu“ se přesouvá října 2020 na rok 2021 –
rozeslán email členům, zveřejněno na webu

9. Český psychoterapeutický den
 přesunuto na duben 2021, J. Praško vede jednání s Ameprou
 termíny 16. 4. 2021 (pátek), eventuálně 17. 4. 2021 (sobota)
10. Společná konference s ČAP 2022
 ČAP již konferenci chystá, ev. nabídnout pomoc
11. Vykazování distanční terapie
 nejlépe popsané u klinických psychologů – O. Pěč vytvoří dopis pro pojišťovny - umožnit
skupinovou terapii a zejména stejné podmínky pro shodně psychoterapeuticky kvalifikované
lékaře a klinické psychology
12. Projednávání návrhů zákonů/vyhlášek obecně
 P. Žufníčková zjistí, zda lze k posílání podnětů z ČLS přidat ještě další emailová adresa, např.
vědeckého sekretáře
13. Memoranda o spolupráci
 s AKP ČR (V. Černý) – probíhá
 s Psychiatrickou společností (O. Pěč) – připraveno, P. Žufníčková formálně upraví a předá P.
Pěčovi k zajištění podpisů
 se Společností pro návykové nemoci (K. Kalina) – vlivem karantény neproběhlo, K. Kalina
vytiskne a předloží na příštím zasedání k podpisu
 s Psychosomatickou společností (A. Paloušová) – nepřítomna, přesouvá se na příště
14. Hospodaření
 rok 2017 – je potřeba získat od A. Paloušové nebo někoho z revizní komise – zatím bohužel
bez reakce – a následně umístit na web
 rok 2018 – P. Žufníčková zaslala komisi 6. 3. 2020 vypořádání připomínek (urgence 5. 4.
2020), čekáme na vyjádření a na zprávu
 rok 2019 – ČLS zaslala předběžné výsledky, P. Žufníčková zaslala zpět připomínky, čeká se na
finální verzi
15. Prohlášení o mlčenlivosti
 na příští výbor přinese podepsané J. Praško, A. Paloušová a K. Kalina
16. Různé
 návratka – P. Žufníčková přepošle výboru k debatě o výši poplatků pro rok 2021
 další termín porady 5. 5. 2020 od 18:00 hodin (v případě trvání omezení pohybu v rámci
nouzového stavu)
 dotazník pro členy – k úvaze na příště

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
5. 5. 18:00 online, 2. 6. 2020 (od 13:00, od 14:00 setkání s instituty)
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

