Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 7. 12. 2021
online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina,
Karel Koblic, Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra
Žufníčková
Omluveni:
Revizní komise: Olga Holeyšovská
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu schůze z 2. 11. 2021
2. Zápis z jednání s instituty + další setkání
• dle dohody mají instituty (Rafael institut a Slea) prezentovat přístup ke vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví a mimo něj, následovat bude diskuse
• termín 1. 3. 2022, 14:00 – 16:00 hod. online
• L. Dušková instituty osloví a sestaví program
3. Vázaná živnost
• mimo ČAP je většinová shoda na tom, že na ŽL se nemají poskytovat zdravotnické služby
• na příští schůzi by mělo dojít k hlasování
4. Internetové nabízení psychoterapie
• diskuse - kdo, jak, za jakých podmínek, jak ošetřit soukromí atd.
• měla by proběhnout širší debata – v lednu v rámci výboru bude tomuto tématu věnována
jedna hodina – je potřeba, aby všichni pročetli stanovisko EAP a připravili se
• J. Praško během vánoc nastuduje, jaké informace obsahují výzkumy
5. Organizace, které se na webu zaštiťují společností ČPtS
• K. Koblic poslal všem email s prosbou o odstranění jména společnosti – dvě reakce, do
příště K. Koblic ještě jednou osloví ty, které neodpověděly
• souběžně obeslal orgnizace O. Pěč – bez reakce
6. Blahopřání K. Kalinovi k Utopenému bubnu
7. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• J. Praško odeslal stanovy v anglickém překladu, jsou též umístěné na webu ČPtS v sekci
Stanovy a řády
• pozvání na jednání s IFP, zúčastní se J. Praško (20. 12. 2021)
8. Dopis členstvu ohledně vystoupení z EAP
• reakce člena (J. Matuška – referendum)
• dva členové ukončili členství v ČPtS
• ČAP tento krok ČPtS také komentovala
• debata na téma proaktivita vs. reaktivita
9. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
• z IPVZ bylo odesláno na akreditační komisi pro psychiatrii, která provedla změny, nyní na
MZČR a půjde to do vzdělávací rady, která bude zasedat zřejmě v lednu

•
•
•

je komplikované ošetřit, aby instituty mohly vzdělávat lékaře, což podle zákona nelze
řešení: IPVZ naváže kontrakt s institutem formou nějakého terapeutického vzdělávání, a
tím to bude legalizované
ČLK je stále proti

10. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022
• v lednu má jít první oznámení, v prosinci se odeslaly informace jen přihlášeným a
řečníkům
• v lednu proběhne revize seznamu řečníků a finalizace programu
• zároveň připravovat i jako online variantu, již neodkládat
11. Psychosociální podpora
• AKP již za sebe dopis odeslala 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
12. Dotazy
• odpovědi Kateřině Dostálové pro ČT – předáno k odeslání 24. 11. 2021, odesláno 29. 11.
2021
• otázky etických hranic (viz dotaz p. Sedláčkové) - vyřízeno
• L. Dušková bude odesílat některé odpovědi rovnou, aby nedošlo k prodlení, P. Žufníčková
pošle přístup do emailové schránky
• přibylo množství dotazů, bylo by dobré udělat proklik na FAQ rovnou z homepage
13. Pravidla pro inzerci
• je potřeba stanovit, které nabídky přijmout jako inzeráty a které zveřejnit bezplatně či
rozeslat mezi členskou základnu
• závěr: pokud se nejedná o akci ČPtS a je to akce zvlášť hodná pozornosti (odhlasuje
výbor), pak se může rozeslat
• Sympózium o výzkumu – výborem odhlasováno rozeslání mezi členy – připraví J. Praško
14. Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
• J. Praško OCD – 9. 2. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
• O. Pěč psychózy – 13. 4. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
• K. Kalina – závislosti – 8. 6. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
• L. Dušková připraví oznámení na web a požádá o kredity ČLK – 4 výukové hodiny
(podklady na www.cls.cz / sekretariát / dokumenty)
• H. Strnadlová zažádá o kredity AKP
• cena pro účastníky 200,- Kč, nezapomenout dát do přihlášky kolonku na ČLK ID
15. Sekce
• Hypnóza – aktualizováno na webu ČPtS a přidán prolink
• CREATHEAS spíše nemá zájem o zřízení vlastní sekce pod ČPtS
16. Inzerce
• Kamil Kalina – Utopený buben – schváleno emaily
17. Noví členové
• žádné nové žádosti

18. Ostatní
• procesy etické / revizní komise

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 4. 1. 2022 online
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

