Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 1. 3. 2022
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: Jarmila Tolimatová
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu schůze z 1. 2. 2022
2. Pomoc Ukrajině
• oslovit členy se žádostí o zapojení se do pomoci
• zveřejnit na webu ČPtS seznam a prolinkovat s ostatními organizacemi
o text zformuluje Lída Dušková
3. Volby 2022
• je potřeba připravit text s výzvou ke kandidatuře a rozeslat členům – termín 15. 4. 2022
• zaslat dvě výzvy, jednu co nejdříve a jednu za 3 týdny, P. Žufníčková pošle výboru znění
minulé výzvy
• prozatím znovu kandiduje celý výbor kromě Heleny Strnadlové
• volební komise Helena Strnadlová + J. Jakubů, P. Junek? – P. Žufníčková je bude
kontaktovat
4. Setkání s instituty 1. 3. 2022, 14:00 – 16:00 hod.
• moderace setkání K. Koblic
• pouze SLEA, Rafael Institut se omluvil
• zkrácené setkání dle potřeby, následuje opět zasedání výboru
5. Kritéria výcviků
• požadavek rozlišování zdravotníků a nezdravotníků ve výcviku
• žádné další informace
6. Info o reakci nebo nereakci slovenských kolegů na protest proti „posudku“ kolegyně
Ščibrányiové pro EAP
• požadavek ze strany slovenské strany na upřesnění výtek z naší strany – J. Praško odpoví
(v kopii SPS), trváme na stanovisku SPS, výtky neupřesňovat
• na začátku června se bude konat Psychoterapeutická konference v Bratislavě (konference
se bude konat hybridně)
7. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• informovat členy o vstupu do IFP – J. Praško
• 9. – 11. 2. 2023 celosvětový kongres v Casablance v Maroku – informace pro členy připraví J. Praško
• členům rozeslána nabídka časopisu se slevou, 5 zájemců (do 10. 3. 2022 budeme
evidovat kontakty zájemců, do 15. 3.2022 odešle J. Praško prezidentu IFP konečný
seznam)

8. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022
• 30 přihlášených
• 6 přednášejících
• ještě 14 dní na přihlášky (aktivní účasti)
• v dubnu revize seznamu řečníků a finalizace programu
• poslat znovu členům ČPtS, ČPS, adiktologům, AKP a institutům

9.

Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
• J. Praško OCD – 9. 2. 2022 od 17:00 do 20:00 hod. - proběhlo
o velice pozitivní vazba
o účastníkům zaslány certifikáty, na ČLS zaslán seznam lékařů
• honorář pro přednášející – ne
• O. Pěč psychózy – 13. 4. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
o P. Žufníčková rozešle pozvánku
o O. Pěč si zařídí Zoom, pošle P. Žufníčkové k rozeslání účastníkům
• K. Kalina závislosti – 1. 6. 2022 od 17:00 do 20:00 hod.
o K. Kalina si zařídí Zoom, pošle P. Žufníčkové k rozeslání účastníkům

10. Psychosociální podpora
• diskuse o přístupu pojišťoven – J. Praško požádá o schůzku ředitele VZP (Kabátek) –
případně nabízí svou účast K. Koblic a A. Paloušová
11. Vázaná živnost – odložené hlasování ze 7. 12. 2021, ze 4. 1. 2022 a 1. 2. 2022
• stále není rozhodnuto o názvu
• jednání dále probíhají
12. Internetové nabízení psychoterapie
• členové výboru zaslali své pohledy
• odloženo na příště
13. Organizace, které se na webu zaštiťují společností ČPtS
• K. Koblic zformuloval dodatek k „Pro klienty psychoterapie“
http://www.psychoterapeuti.cz/pro-klienty-psychoterapie
14. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
• nejsou k dispozici žádné informace, nepřehledná situace
15. Noví členové
• žádné nové kompletní přihlášky
16. Ostatní
• probíhá korespondence, odpovědi na dotazy (L. Dušková, P. Žufníčková)

Další termín schůze výboru ČPtS: 5. 4. 2022 od 14:00 online

Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

