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1. Rozloučení se stávajícími členy výboru
• J. Praško poděkoval odcházejícím členům výboru za odvedenou práci
• J. Praško shrnul úspěchy a neúspěchy minulého výboru
• M. Pečená požádala o zprávu o činnosti pro nový výbor – připraví J. Praško
• O. Pěč navrhuje stručnou rekapitulaci činností jednotlivých výborů za několik let zpět –
k diskusi
• P. Žufníčková umístí na web prokliky na Věstníky ministerstva zdravotnictví týkající se
psychoterapie a vzdělávacího programu pro nástavbový obor Lékařská psychoterapie
2. Noví členové výboru, volba předsedy a dalších zástupců výboru
• volby proběhnou na příští schůzi výboru 4. 10. 2022
• P. Žufníčková zajistí aktualizaci emailové skupiny výboru
• volba revizní komise: P. Žufníčková zjistí cenu podle ceny voleb do výboru
• etické komisi končí mandát až za dva roky
3. Kontrola zápisu schůze ze 7. 6. 2022
4. Setkání s instituty
• P. Žufníčková znovu osloví Rafael institut (M. Mahler) a zjistí zájem o prezentaci – téma
vzdělávání zdravotníků a nezdravotníků
5. Info o reakci slovenských kolegů na protest proti „posudku“ kolegyně Ščibrányové pro EAP
• žádná další reakce ze strany pí. Ščibrányové nebo SPS
6. Český psychoterapeutický den 7. 5. 2022
• ekonomický výsledek je zisk 7 587 Kč (náklady počítány bez DPH)
7. Psychoterapeutická konference 2023
• navrženy termíny 8. - 11. 11. nebo 22. - 25. 11. 2023, J. Praško prověří možnosti
• Amepra oslovena ohledně organizace
• místo konání Luhačovice (hezčí město, ale ubytování nelze realizovat v jedné budově)
nebo Přerov
• poznámka: pokud se požádá o akreditaci přes ČLS, nikoliv Amepra napřímo, cena je
pouze 500 Kč (místo 5 000 Kč)
8. Vědecká schůze
• termín: 21. 10. 2022 (příští schůze 14. 4. 2023), Lékařský dům zamluven
• garanti: A. Paloušová, J. Lorenc

•
•
•

téma: Problematika duševního zdraví dětí v kontextu doby, program připraven
zajištění kreditů pro lékaře a psychology – P. Žufníčková + A. Paloušová AKP, K. Kalina ČLK
P. Žufníčková vyvěsí na web a rozešle pozvánku členům

9. Psychosociální podpora
• opětovný dopis řediteli VZP (J. Praško), stále bez odpovědi
• o dalším postupu rozhodne nový výbor
10. Psychopatologie pro psychoterapeuty on-line (webináře)
• možné pokračování? – na nový výbor
11. Vázaná živnost
• termín „psychoterapeutické poradenství“
• diskuze k podmínkám dvou větví jedné živnosti (psycholog. a psychoter. poradenství a
psycholog. diagnostika)
• přesňování podmínek vzdělání na stupeň Mgr.
• domluva mezi MPO a MZ - není k dispozici
• ČPtS má zástupce v komisi na MZ, ta tvoří vázanou živnost
12. Internetové nabízení psychoterapie
• P. Žufníčková pošle novému výboru návrh J. Kubánka, zatím nedošlo ke shodě
13. Seznam zdravotních výkonů
• K. Koblic sepsal návrh - prosba na členy výboru, aby pouvažovali o výkonech
• v návrhu chybí supervize (již o jejich zařazení pokus byl, ale byly vyškrtnuty)
• diskuse o hodnotě bodu
• AKP bude připravovat novelizaci výkonů klinických psychologů, termín do poloviny
prosince 2022
14. Vzdělávací program lékařské psychoterapie
• text od vzdělávací rady zatím nebyl k dispozici
• podnět pro nový výbor ke hlídání podmínek výkonu činnosti
• J. Praško poslal text věstníku „Vzdělávací program nástavbového oboru
LÉKAŘSKÁ PSYCHOTERAPIE“ (20 stran), k dispozici též na
https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-7-2022/
15. Hospodaření 2021
• RK zaslala zprávu o hospodaření za rok 2021, P. Žufníčková vyvěsí na web (RK neshledala
žádná pochybení)
16. Noví členové
• Kryštof Dohnal – v březnu, požádán o doplnění přihlášky
• Tereza Lankocz Carbolová – v březnu, požádána o doplnění přihlášky
• Lukáš Man – v červnu, požádán o doplnění přihlášky
• Dana Ivanko – v srpnu, požádána o doplnění přihlášky
• Anna Hrušková Kušnieriková – v červnu, požádána o doplnění přihlášky
• David Hirman – 12.9.2022 požádán o doplnění přihlášky
17. Etická komise
• podnět pro nový výbor – zkontrolovat stav jednacího řádu EK

•

stížnost Z.M. na výcvik – informace na výbor, předat etické komisi?

18. Možnost konání některých schůzí výboru v dalším volebním období online (V. Černý)
• předběžně schváleno, podrobný harmonogram bude diskutován
Další termíny schůzí výboru ČPtS: 4. 10. 2022 prezenčně
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: členové výboru ČPtS

