Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 5. 4. 2022
online
Přítomni: Jiří Berka, Vojtěch Černý, Ludmila Dušková, Magdalena Frouzová, Kamil Kalina, Karel Koblic,
Jan Kubánek, Ondřej Pěč, Ján Praško, Helena Strnadlová, Petra Žufníčková
Omluveni: Alena Paloušová
Revizní komise:
__________________________________________________________________________________
1. Kontrola zápisu schůze z 1. 3. 2022
2. Setkání s instituty 1. 3. 2022
• téma: rozdíly ve vzdělávání ve zdravotnictví a mimo něj – zisky
• termín pro další setkání a info Rafael institutu, který se z 1. 3. 2022 omluvil: nechat po
volbách
3. Volby výboru ČPtS 2022
• na základě informací z ČLS výbor odsouhlasil kombinovanou formu voleb
• termín návrhu kandidátů prodloužen do 30. 4. 2022
• obeslat členy, aby si aktualizovali údaje, poslat papírové dopisy těm, na které nemáme
emaily – P. Žufníčková ve spolupráci s ČLS
• zohledňovat či nezohledňovat souběžné členství v ČAP, případně jak jinak tento „střet
zájmů“ demokraticky řešit? – nezohledňovat., současně výbor odsouhlasil uvedení
členství kandidáta k další společnosti zastřesující psychoterapii v uváděných informacích
o kandidátovi
• anketa v členstvu, zda podporují či nepodporují současné členství v obou společnostech ne
• korespondence s MUDr. Matuškou a navazující - vyřešeno
• dopis členstvu a zaslání seznamu členů – prodiskutováno
• volební komise – H. Strnadlová, P. Junek, A. Grambal? – zasílat průběžně podklady
4. Kritéria výcviků
• schůzky se účastnili O. Pěč, K. Koblic a J. Praško
• zvláštní evidence zdravotníků a nezdravotníků
• diplom nebude obsahovat, že se jedná o výcvik pro zdravotnictví
5. Info o reakci nebo nereakci slovenských kolegů na protest proti „posudku“ kolegyně
Ščibrányiové pro EAP
• J. Praško opětovně vznesl dotaz – stále jsou požadovány konkrétní výtky
6. Česko-slovenská psychoterapeutická konference
• J. Praško se přihlásil k aktivní účasti - přednáška a workshop
• přednesení úvodní přednášky pro výbor – J. Praško
• 24. 3. 2022 byla rozeslána informace členům ČPtS
7. Pro Ukrajinu – stav
• po 24 hodinách rychlá odezva, pak ještě ponechána výzva na webu – nyní 14 kontaktů
• odkaz na webovou stránku byl zaslán Člověku v tísni

•
•

zatím nechat na webu
očekává se velký problém s dětmi, nejen po duševní stránce, ale i velké množství
zdravotních problémů

8. IFP (International Federation for Psychotherapy)
• J. Praško připravil email pro členy – P. Žufníčková rozešle
• kongres 9. - 11. 2. 2023 Maroko
• seznam zájemců o časopis P. Žufníčková ještě jednou pošle J. Praškovi (poslat O. Pěčovi
ještě jednou email – P. Žufníčková)
9. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022
• zatím 70 přihlášených
• poslat znovu i institutům, AKP a všem členům, i aktivní účast – P. Žufníčková
• J. Praško vyrobí letáček (program) a výbor odsouhlasí emailem – K. Koblic se domluví s A.
Paloušovou na balintovi, lze mít přednášku i workshop
10. Psychosociální podpora
• schůzka s ředitelem (J. Praško, A. Paloušová, K. Koblic)
• K. Koblic zformuluje žádost o setkání – P. Žufníčková pošle naskenované dopisy od
pojišťoven
11. Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
• Pěč psychózy – 13. 4. 2022 od 17:00 do 20:00 hod. - přihlášeno 26 lidí, poslat ještě
jednou email členům
• K. Kalina – závislosti – 8. 6. 2022 od 17:00 do 20:00 hod. – do emailu zahrnout informaci,
že se lze již hlásit
• semináře se nebudou nahrávat
12. Vázaná živnost – odložené hlasování ze 7. 12. 2021, ze 4. 1. 2022, z 1. 2. 2022 a z 1. 3. 2022
• stav je stále stejný
• čeká se na dohodu MPO a MPSV
• název oboru stále není finalizován
• další termín jednání 6. 4. 2022
13. Internetové nabízení psychoterapie
• stav zaslaných názorů - výhody a nevýhody obou přístupů
• překopírovat emaily ode všech a poslat na výbor, J. Kubánek předpřipraví a pošle výboru
14. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
• 5. 4. 2022 se konala v senátu odborná konference, přítomen J. Praško
• Tomáš Kašpárek program podporuje, čeká se na vyjádření ministra zdr.
• vzdělávací program není veřejně přístupný
15. Noví členové
• Lenka Knotková, není jednoznačný souhlas - požádat jí, aby žádost doplnila motivačním
dopisem (L. Dušková)
16. Inzerce
• Výcvik v integrativní psychoterapii (M. Frouzová) - schváleno

17. Ostatní
• korespondence, odpovědi na dotazy – informace pro výbor
• odpověď Dušanu Vlachovi – jeho urgence na řešení stížnosti na Dr. Berku – EK se stížností
zabývá, za EK komunikuje Š. Gjuričová
• odpověď PhDr. Špaňhelové – dodala požadované doklady – forma potvrzení pro VZP? –
psychosociální podpora (odpoví L. Dušková)
• potvrzení slevy pro MUDr. PhDr. Jiřího Remra, CSc. - ano
• Lukáš Man – žádost o rozeslání informaci směrem k odborné veřejnosti ohledně vzniku
nových psychoterapeutických skupin v psychoterapeutickém centru – emaily tohoto typu
nerozesíláme (L. Dušková)
Další termíny schůzí výboru ČPtS: 3. 5. 2022 od 14:00 online (7. 6. 2022 prezenčně starý i nový výbor)
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

