Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 1. 2. 2022
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 schůze ze 4. 1. 2022
2. Setkání s instituty 1. 3. 2022, 14:00 – 16:00 hod. online
- program umístěn na web
- moderace setkání K. Koblic
- téma: rozdíly ve vzdělávání ve zdravotnictví a mimo něj
3. Kritéria výcviků
- kriteria budou zřejmě nakonec přijata, ale požadavek je, aby byli rozlišováni lékaři i
nelékaři už ve výcviku
- důležité jsou mantinely
- nejsou ještě zveřejněná kriteria výcviku pro zdravotníky
- delegáti K. Koblic a O. Pěč budou při dalším jednání hájit původně dohodnutá stanoviska
na výboru
4. Info o reakci nebo nereakci slovenských kolegů na protest proti „posudku“ kolegyně
Ščibrányiové pro EAP
• J. Praško vznesl dotaz, ale zatím žádná reakce
5. Skálova cena
• aktualizovány informace na webu, obeslat členy
6. Stanovisko k psychosomatice
• O. Pěč zformuluje a J. Praško odešle dopis, ve které ČPtS vyjadřuje podporu, ale
nevyjadřuje se ke konkrétním výkonům
7. IFP
•
•
•
•

faktura za překlad stanov do angličtiny 12 000,78 Kč – již proplacena L. Duškové
na web doplnit info pro členy – připraví J. Praško
9. – 11. 2. 2023 celosvětový kongres v Casablance v Maroku – informace pro členy připraví J. Praško
J. Praško poslal výboru zápis ze setkání boardu 12/2021, další setkání červen 2022

8. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022
• v březnu/dubnu revize seznamu řečníků a finalizace programu
• poslat první oznámení + výzvu k aktivní účasti členům (P. Žufníčková) a požádat ČPS a
AKP, aby rozeslaly svým členům (J. Praško, K. Koblic)

9.

Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
• J. Praško OCD – 9. 2. 2022 od 17:00 do 20:00 hod. – link zajistí J. Praško těsně před akcí,
účastníkům rozešle P. Žufníčková
o přihlášeno 34 účastníků
• O. Pěč psychózy – 13. 4. 2022 od 17:00 do 20:00 hod. – link zajistí O. Pěč
• K. Kalina závislosti – 8. 6. 2022 od 17:00 do 20:00 hod. – link zajistí K. Kalina
• žádost o kredity AKP - Helena Strnadlová – akreditovány všechny tři webináře jako celek,
je potřeba rozdělit po jednom
• upravení ceny pro účastníky 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč (od příštího webináře, nyní
300,- Kč)
• prezenční listinu pošle P. Žufníčková před konáním webináře J. Praškovi a L. Duškové

10. Vázaná živnost – odložené hlasování ze 7. 12. 2021 a ze 4. 1. 2022
• k hlasování stále nedošlo
• nyní se diskutuje pregraduál
11. Internetové nabízení psychoterapie
• proběhla diskuse členů výboru – v čem se poskytování psychoterapie online nebo naživo
liší a shoduje
• do příští porady všichni zašlou na výbor vlastní názor - výhody a nevýhody obou přístupů;
J. Praško pošle všem své poznámky jako připomenutí debaty
12. Organizace, které se na webu zaštiťují společností ČPtS
• K. Koblic připraví znění dodatku k „Pro klienty psychoterapie“
http://www.psychoterapeuti.cz/pro-klienty-psychoterapie
13. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
• J. Praško má k dispozici verzi akreditační komise
• ČPtS dostane dokument později v rámci připomínkového řízení
14. Psychosociální podpora
• vyřízené
15. Inzerce
• M. Frouzová - Jednoroční kurz integrativní psychoterapie – schváleno po emailu
16. Noví členové
• Jana Peclová – odeslána odpověď s žádostí o přihlášku a dvojité doporučení
• Adam Žaludek - přijat
17. Žádost nadace Jakuba Voráčka o garanci – psychoterapie mimo zdravotnictví?
• odpověď ředitelce nadace odeslána
• diskuze postojů, jak postupovat dále?
18. Ostatní
• žádost o doporučení lékaře psychiatra, psychologa pro oblast Brno – následná rozvinutá
diskuze
• odpověď Kamile Matouškové - studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury
na Katolické teologické fakultě UK

Další termíny schůzí výboru ČPtS: 1. 3. 2022 od 13:00 online (následuje od 14:00 setkání s insituty)
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

