Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 2. 11. 2021
online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Karel Koblic, Jan
Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Kamil Kalina
Revizní komise: Marie Lhotová
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu říjen 2021
2. Volba nového vědeckého sekretáře
 navržena L. Dušková – odhlasováno – P. Žufníčková změní na webu a zašle informaci na
ČLS
 agenda: zejména odpovídání na dotazy, chystání zápisu týden předem
3. Psychosociální podpora
 AKP již za sebe dopis odeslalo na ředitele VZP a správní radu + ČPP
 ČPtS zformuluje dopis v tom smyslu, že s AKP souhlasí, následně bude odesláno na další
adresy – O. Pěč
4. Platformy poskytující terapii on-line
 K. Koblic zformuloval stanovisko a rozešle na uvedené adresy
5. Český psychoterapeutický den
 výbor odsouhlasil termín 7. 5. 2022
6. IFP (International Federation for Psychotherapy)
 přihláška i motivační dopis odeslal J. Praško
 na webu https://www.ifpnet.org/application-for-society-membership je přihláška, kterou
jsme zatím neodeslali – počkáme na případný pokyn z IFP
 23. 11. 2021 je setkání boardu, pak se ozvou (Driss Moussaoui)
7. Atestace z lékařské psychoterapie
 3. 11. 2021 má zasedat IPVZ, která bude o věci jednat
 J. Praško pošle výboru poslední verzi
 od 1. 1. 2022 vstoupí v platnost vyhláška
8. Sekce
 Hypnóza – O. Pěč zjistil informace od M. Pečené; sekce existuje pod ČPtS i pod ČPS, mají
samostatné stránky - P. Žufníčková aktualizuje na webu ČPtS a přidá prolink
 P. Žufníčková předala CREATHEAS dotaz, zda mají zájem o zřízení sekce v ČPtS –
projednávají jednotlivé výbory
9. Inzerce
 Mgr. Petr Odstrčil a PhDr. Veronika Pinkasová, Integrativní přístup a propojení do
psychosomatiky, neurofyziologie a práce s tělem
o výbor nesouhlasí, L. Dušková zformuluje odpověď
 Výcvik integrace v psychoterapii

o



je výcvik schválený pro zdravotnictví? pokud ne, je potřeba to do inzerátu uvést –
odpověď sepíše L. Dušková
Kamil Kalina – Utopený buben – inzerce anotace knihy

10. Noví členové
 Adéla Farářová
11. Možnost uskladnění dokumentace k certifikovaným kurzům
 předběžně 9. 11. 2021 P. Žufníčková šanony vyzvedne z IPVZ
12. Vázaná živnost
 J. Praško zaslal výboru náplň živnosti – připomínkovat
 požadavky: vedení dokumentace, průběžná kontrola, revize klientů, povinnost
kontinuálního vzdělávání
 jako téma na setkání s instituty
13. Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
 1 čtvrtletně pro instituty – únor, květen, říjen
 přednášejícími by byli J. Praško, O. Pěč; A. Paloušová bude hledat přednášejícho ideálně
pro téma děti a autismus, neurovývojové terapie
 každý přednášející by zrealizoval seminář fyzicky v místě, které mu vyhovuje, a zároveň
by ho přenášel přes internet
 na příští poradu
14. Rozpočet 2022
 P. Žufníčková připravila, výbor odsouhlasil, je potřeba odeslat na ČLS
15. Ostatní
 procesy etické / revizní komise

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 7. 12. 2021 online
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

