Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 4. 1. 2022
online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina,
Karel Koblic, Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Ondřej Pěč
Revizní komise:
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu schůze ze 7. 12. 2021
2. Setkání s instituty 1. 3. 2022, 14:00 – 16:00 hod. online
• instituty budou prezentovat přístup ke vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a mimo
něj, následovat bude diskuse
• účast potvrzena od Rafael institut a Slea, každý institut bude mít na prezentaci 45 minut
• L. Dušková sestaví program a pošle P. Žufníčkové ke zveřejnění na webu (přidat výzvu na
zapojení dalších institutů)
3. Info o reakci nebo nereakci slovenských kolegů na protest proti „posudku“ kolegyně
Ščibrányiové pro EAP
• J. Praško žádnou reakci nedostal, vznese dotaz
4. Skálova cena
• k termínu obeslat členy, dát na web (aktualizovat) – 2021-2022
5. Stanovisko k psychosomatice
• V. Chvála žádá za Společnost psychosomatické medicíny o souhlas s kódy výkonů
• J. Praško přeposlal výboru, do 14 dnů (18. 1. 2022) všichni prostudují a zašlou stanovisko
6. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• jednání 20. 12. 2022 se zúčastnil J. Praško
• faktura za překlad stanov do angličtiny 12 000,78 Kč – schváleno proplacení
• ČPtS byla přijata, J. Praško zašle informaci na web o společnosti i o předsedovi v AJ
• před létem 2023 bude IFP pořádat celosvětový kongres v Casablance v Maroku - je
potřeba o tom informovat členy společnosti – připraví J. Praško
7. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022
• v prosinci odeslány informace jen přihlášeným a řečníkům
• v lednu proběhne revize seznamu řečníků a finalizace programu
• příprava online varianty
• požadavek, aby Amepra vložila do pozvánky logo ČPtS – zařizuje J. Praško
• následně první oznámení poslat členům (P. Žufníčková) a požádat ČPS a AKP, aby
rozeslaly svým členům
8.

Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
• J. Praško OCD – 9. 2. 2022 od 17:00 do 20:00 hod. – Zoom zajistí J. Praško
• O. Pěč psychózy – 13. 4. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.

•
•
•
•
•

K. Kalina – závislosti – 1. 6. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
odeslána žádost o kredity AKP a uhrazeno
ČLK požádá L. Dušková
cena pro účastníky 200,- Kč
pozor na dodání ČLK čísel od účastníků

9. Vázaná živnost – odložené hlasování ze 7. 12. 2021
• na příští schůzi by mělo dojít k hlasování min. komise, stále se tak nestalo
10. Provádění individuální výcvikové psychoterapie ve výcviku – M. Frouzová
• jde o psychoterapii, která musí probíhat ve zdravotnictví (a tudíž hrazená pojišťovnou),
nebo jde o výcvikovou záležitost, která se může počítat jako poradenství, nebo dokonce o
koučink?
• diskuse
11. Internetové nabízení psychoterapie
• širší debata (prostor 60 minut) – je potřeba, aby všichni pročetli stanovisko EAP a
připravili se (visí to na webu EAP, K. Kalina posílal přeložené do češtiny)
o existuje robusní evidence, že je stejně účinná jako face to face (u směru KBT), ale
má rizika
o první kontakt je nutný osobně
o bude se to týkat krátkodobých nebo dlouhodobých terapií?
o jiný název, např. online terap. konzultace, omezit např. časem
o jaké medium? nejlépe vychází Zoom
o terapeut nemůže online zaručit bezpečné prostředí
o všichni zašlou na výbor vyjádření
12. Organizace, které se na webu zaštiťují společností ČPtS
• K. Koblic organizace oslovil, co s těmi, kteří nereagují?
• umístit na web informaci o tom, že se toto děje + vyjmenovat stránky, kde
je neoprávněně užit název ČPtS – K. Koblic připraví a pošle P. Žufníčkové
13. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
• žádné nové informace
• od 1. 1. 2022 v zákoně
• verzi akreditační komise nemáme k dispozici – J. Praško požádá
14. Psychosociální podpora
• O. Pěč nepřítomen, P. Žufníčková zjistí stav
15. Noví členové
• Zuzana Janovská - posláno 5. 1. 2022 emailem
16. Ostatní
• stížnosti na MUDr. Jiřího Berku
o není věcí výboru, musí řešit etická komise
• informace od Dr. P. Junka – komunikace s médii
o výbor vzal na vědomí, bylo by dobré mít osobu na komunikaci s médii

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 1. 2. 2022 online, 1. 3. 2022 od 13:00 hod., následně 14:00-16:00
setkání s instituty
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

