Zápis ze schůzí výboru 2. pololetí 2009

Zápis ze schůze výboru prosinec 2009
1. Kožnar se domluvil v Trenčianských Teplicích se zástupci Slovenské psychoterapeutické společnosti (Vránová,
Heretik, Černák), aby se společně sešli v Bratislavě 7. ledna 2010 a projednali společný postup na konferenci
EAP. Ta proběhne 19. a 20.2. 2010 ve Vídni, delegáty ČPS jsou Kožnar, Praško, případně Vyhnálek, Růžička.

2. 5. ledna 2010 na schůzi výboru ČPS bude slavnostně předána prof. Kratochvílovi Skálova cena spolu s kyticí .

3. Pracovní skupina pro akreditaci vzdělávání v psychoterapii pod záštitou ČPS se sešla 10.11. 2009 a 1.12. 2009
po schůzi výboru. Připravovala vyplnění formuláře pro MZd.

4. Návštěva členů Etické komise v čele s MUDr. Dostálovou byla přeložena na výborou schůzi v roce 2010.

5. Akreditace vzdělávacích programů v psychoterapii byla schválena 30.11. 2009 pro 3 výcviky : INSTEP,
Integrativní psychoterapie Brno (Vybíral, Roubal, Rokytová ), Kubánek (Integrovaná psychoterapie podle F.
Knoblocha) . Tyto instituty splnily podmínky akreditace vzdělávacích programů.U řady výcvikových programů je
připraveno nebo už existuje napojení na evropské standardy vzdělávání v rámci EAP (gestalt, skupinová analýza,
psychoanalýza, KBT.)

6. Konference KBT – ČPS poskytuje záštitu a je spolupořadatelem. Organizuje MUDr. Možný ve dnech 13.až
15.5. 2010. Podrobnosti v letáku.

7. Psychiatrický sjezd se bude konat od 10.6 do 13.6. 2010 ve Špindlerově Mlýně. V rámci sjezdu by měla
proběhnout 2 symposia věnované problematice psychoterapie pod názvy Psychoterapie u somatických
nemocných a Akutní psychoterapeutická intervence v krizi. Přihlášení obou symposií zajistí Praško.

8. Výše členských příspěvků ČPS pro rok 2010 zůstává na stejné úrovni jako v roce 2009.

9. Vzdělávací programy v psychoterapii v rámci atestační přípravy v psychiatrii: Dosud existuje předatestační
Psychoterapeutický kurs v rozsahu 35 hodin – organizuje doc Beran v IPVZ. Připravován je kurz k atestaci ve
složení 80 hodin teorie a 60 hodin supervize. Tento kurz má být schválen Psychiatrickou a Psychoterapeutickou
společností. Supervizní část přípravy bude probíhat na akreditovaném pracovišti pod vedením školitele, který
musí mít funkční specializaci v psychoterapii. I nadále bude jako alternativa uznána účast ve výcviku v
psychoterapii v rozsahu minim. 200 hodin.

10. Vrací se diskuze k pojmu psychoterapie ve zdravotnictví (jako léčba), ve školství (jako psychoterapeutické
poradenství, psychoterapeutický konzultant). Diskuze o pojmu psychoterapie proběhne 2. března 2010 od
14,30 do 17.30 hodin v rámci jednání výboru ČPS.
11. K případu kolegyně J.K. Byl osloven Živnostenský úřad Prahy 5 a Zdravotní odbor magistrátu Hl. města Prahy
s upozorněním na nepravdivou prezentaci psychoterapeutických služeb, ke kterým nemá kolegyně oprávnění.
ČPS zaslala na oba úřady doporučené dopisy s žádostí o řešení.

12. Valná hromada- program: přijetí nových doplněných stanov, navrhnout aby členové posílali návrhy jmen
kandidátů do nového výboru. V květnu rozeslat poštou kandidátku k pisemným volbám s krátkým profesním
životopisem, aby mohla proběhnout písemná volba. V rámci této korespondence by mohl vyjít zpravodaj , kde
by kromě kandidátky mohly být stanovy ČPS a konečný vratný formulář k registraci do seznamu
psychoterapeutů ČPS ( vznikl by podklad budoucího Adresáře psychoterapeutů, který nabídl vytvořit Drahota
také na podkladě databáze Pečené) a dále vratný oddělitelný volební lístek. Organizuje Vyhnálek.

Zápis ze schůze výboru listopad 2009
1. Kratochvíl referuje o Česko-Slovenské psychoterapeutické konferenci v Trenčianských Teplicích. Příští
konference bude v roce 2011 v Luhačovicích pod vedením organizačního týmu prof. Kratochvíla

2. Kožnar projednal se slovenskými kolegy spolupráci při uznávání části individuálních hodin v rámci
analogických výcviků jak na české tak na slovenské straně. Jednotlivé výcvikové instituty ze stejné modality se
mohou domluvit mezi sebou. Dále byla navržena společná koordinace zástupců Česka a Slovenska v rámci EAP.

3. Pracovní skupina k akreditaci vzdělávání v psychoterapii bude pokračovat ve vyplňování formuláře pro MZd
při svém dalším setkáním 10.11.09. na poliklinice v Revoluční ul.u Fišerové

4. Zástupci etické komise navrhli návštěvu na výborové schůzi ČPS dne 1.12.09 v 15.00hodin, kde budou
referovat o své činnosti v roce 2009 a plánech na rok 2010

5. Případ J.K. - na výboru bylo zjištěno, že situace u kolegyně přes doporučení etické komise a dopis a telefonát
předsedkyně MUDr.Dostálové je beze změn. Vyhnálek zašle oznámení na příslušné úřady (živnostenský úřad
Praha 5 a zdravotní odbor magistrátu hl. města Prahy )

6. Další kolo akreditace 30.11.09 ve 13.00 v Motole

7. Výbor vyzve členy ČPS, aby se zapisovali do seznamu psychoterapeutů na webových stránkách ČPS

8. Schválení snížení členského příspěvku p. Králíčkové na 2 roky (MD na 100 Kč) – jednohlasně

9. Valná hromada ČPS je plánována na podzim 2010, příprava voleb členů do výboru, vytvoří se přípravná
komise, která bude mít na starosti přepracování stanov.

10. Vyhnálek vyzve sekce ČPS k odborným akcím

11. Praško s Kratochvílem vypracovali zápis z poslední konference EAP a Růžička z konference v Trenčianských
Teplicích. Oba zápisy vyvěsí na webové stránky ČPS
12. Příští schůze výboru je 1.12.2009

Zápis ze schůze výboru říjen 2009
1. Sestavena pracovní skupina pro přihlášku ČPS k akreditaci vzdělávání v psychoterapii – MZd. Skupina ve
složení Kocourková,Fišerová, Hellerová,Paloušová, Koblic se sejde 20.10. 2009 v ordinaci Fišerové Revoluční 20,
P 1, Po dopracování a schválení výborem předloží žádost MZd ( Hellerová)

2. Proběhlo tajné hlasování členů výboru o udělení Skálovy ceny za psychoterapii pro rok 2009. Vítězem se stal
prof. Kratochvíl s knihou Příběhy terapeutických skupin počtem 7 hlasů z 8 přítomných, jeden člen se zdržel
hlasování.

3. Na Česko-slovenské psychoterapeutické konferenci reprezentují výbor Kožnar, Kratochvíl, Fišerová,
Praško.Kožnar má projednat vzájemné uznávání menší části supervizích hodin v analogických výcvicích se
slovenskými kolegy Heretikem a Haštem.

4. Pořádání konference EAP v ČR byla zamítnuta pro finanční a organizační náročnost.

5. 19.2.2009 a 18.6. 2009 proběhly zkoušky z funkční specializace v systematické psychoterapii na IPVZ pod
vedením doc. PhDr. Jany Kocourkové a přísedících MUDr. Fišerové a PhDr. Malátové. Bylo vyzkoušeno celkem
19 kandidátů. Výbor se rozhodl odměnit kolegyni Kocourkovou 8 000,- Kč za 40 hodin ( po 200,-Kč 1 hod)
příprav písemných materiálů a kasuistik ke zkouškám a všechny 3 kolegyně examinátorky každou z nich 1000,Kč za 5 hodin zkoušení ( Kocourková, Fišerová, Malátová ). Paní Radovská zařídí proplacení.

6. Akreditační řízení výcvikových programů vzdělávacích institutů proběhne 30.11. 2009 ve 13 hodin v suterénu
knihovny FN Motol, Praha 5.

7. Výzva pro sekce, pracovní skupiny a vzdělávací instituty aby si připravili odborná sdělení na pravidelné schůze
ČPS v Lékařském domě. Budou se zde pořádat v návaznosti na Klinický den Asociace klinických psychologů vždy
od 14,30 do 16,30. Předběžně byly osloveny sekce muzikoterapeutická, dramaterapeutická, bálintovská,
pracovní skupina pro hypnózu, integrativní psychoterapie.

Zápis ze schůze výboru září 2009
1. Hellerová informuje o schůzce na MZ – připraví návrh kritérií zkouškového procesu a bude konzultovat s
Kocourkovou.

2. Konference v Trenčianských Teplicích – aktivní účast za výbor přislíbil Kožnar, Fišerová, Kratochvíl a Růžička.

3. Konference EAP – poděkování Praškovi a Kratochvílovi za aktivní účast a za vypracovní obsáhlé zprávy z
Lisabonu. Další konference bude ve Vídni 19.-20.2. 2010.

4. Akreditační komise pro výcvikové programy se sejde 30.11.2009 ve
FN Motol. Žádosti o akreditace v tomto řízení zasílejte do 15.11.2009.

5. Výbor jednohlasně schválil přihlášku do ČPS PhDr. D. Ungera .

6. Skálova cena: Byly nominovány 2 tituly: doc. Kratochvíl „Příběhy terapeutických skupin“ a PhDr. Z. Rieger
„Loď skupiny“. Výbor se dohodl, že na příští schůzi proběhne tajné hlasování všech členů výboru o vítězný titul.

7. Dotaz E. Malé vyřídí Kožnar, dotaz T. Viszusové vyřídí Gjuričová, dotaz S. Studentové vyřídí Radovská.

8. Příští schůze bude 6.10.09

