Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 13. 10. 2020
Online
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:
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola úkolů ze zápisu ze září 2020
2. Vědecká schůze: Zodpovědnost, pokora a respekt v psychoterapii aneb roviny
psychoterapeutického narcismu
 odloženo na neurčito
 P. Žufníčková zamluví v Lékařském domě termín 4. 6. 2021
3. Setkání s výcvikovými instituty
 odloženo na neurčito, další termín předběžně 4. 5. 2021
4. Český psychoterapeutický den 17. 4. 2021
 vytváří se oznámení
5. Pracovní skupina pro psychoterapii
 cca 15 osob, schůze proběhne 1x měsíčně
 proběhlo setkání – K. Koblic, A. Paloušová, J. Praško – předány informace výboru
6. Distanční výkony v psychoterapii a vykazování
 pojišťovna VZP zveřejnila vykazování výkonů
 ČPtS sepíše vyjádření, že výkony nejsou vyhovující – formuluje O. Pěč
7. Memoranda o spolupráci
 s AKP ČR (V. Černý) – V. Černý poslal naskenované (podepsané za AKP)
 s Psychiatrickou společností (O. Pěč) - vyřízeno
 se Společností pro návykové nemoci (K. Kalina) – je od SNN podepsané u P. Žufníčkové, ta
naskenuje a pošle výboru
 s Psychosomatickou společností (A. Paloušová) – A. Paloušová poslala naskenované
(podepsané za SPM)
 finalizace a podpis proběhne na příští poradě
8. ČAP – společné jednání 16. 9. 2020
 schůzka byla nahrávána, zápis je nyní ke kontrole u ČAP
 L. Dušková podala zprávu – zejména stále neshoda na termínu psychoterapie /
psychoterapeutické poradenství
 komise pro evr. certifikát – zatím budou posuzovat dva členové za ČAP a dva za ČPtS –
nominace za ČPtS J. Kubánek a M. Frouzová (náhr. O. Pěč, A. Paloušová?)
 členové výboru prostudují kriteria a na příští schůzi proběhne diskuse (K. Kalina zasílal
český překlad)

9. Společná konference EAP s ČAP 2022
 ČPtS se nebude finančně podílet, ale nabízí diskutovat vědecký program
10. Stížnost p. M. J. na člena ČPtS
 etická komise dala za pravdu stěžovateli
 měla by vzniknout disciplinární komise = revizní komise + čtvrtý člen (člen ČPtS), kterého
navrhuje buď výbor nebo člen společnosti, na kterého je stížnost podaná
 L. Dušková zformuluje dva dopisy: pro M. J. a J. R.
 etická komise by měla informovat J. R. o výsledku – P. Žufníčková ověří
 řád etické komise – prověří J. Kubánek
11. EAP meeting
 proběhne tento víkend přes Zoom, za každou společnost se může účastnit pouze jeden
účastník – J. Praško
 bude se mj. schvalovat možné rozšíření štrasburské deklarace
12. Hospodaření
 revizní komise stále neposlala zprávu k hospodaření 2018 – P. Žufníčková zjistí stav
 v hospodaření 2019 je ještě nejasnost s poplatkem 6 000,- za konferenci, ČLS slíbilo
nápravu, P. Žufníčková si vyžádá u ČLS finální tabulky
13. Sekce
 balintovská sekce funguje
 sekce rodinné terapie ukončila činnost – vyžádat si na ČLS seznam členů rodinné sekce +
napsat Lee Brodové nebo Šárce Gjuričové o seznam (P. Žufníčková) a pak jim napsat, zda
chtějí dále pokračovat (K. Kalina)
 možnost vytvořit další sekce - poslat výzvu členům
o M. Frouzová sepíše výzvu integrativní pst
o H. Strnadlová sepíše výzvu expresívní pst
o K. Kalina sepíše výzvu pro adiktology a zároveň vše spojí do jednoho dopisu
 sekce bude mít na starosti K. Kalina
14. Noví členové
 žádné nové žádosti
15. Ostatní
 dotazy – prodiskutovány některé nejasnosti
 faktura EAP přeposlána na ČLS k proplacení, ověřuje se platba za 2019-2020

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
3. 11. 2020 zřejmě na Zoomu
1. 12. 2020
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

