Zápis ze schůze výboru ČPS dne 1.11.2011
1. Rozpočet ČPS- v příloze kopie vyrovnaného rozpočtu na rok 2012, inventura majetku souhlasí (telefon je již
odevzdám k odpisu), formuláře odevzdány na ČLS JEP (Radovská).
2. Certifikovaný kurz- jarní kurz měl větší schodek o 2.250Kč za vyšší pronájem v Břehové, celkem tedy 10.250
Kč v mínusu.
3. Vědecká schůze v říjnu 2012- návrhy témat odloženo na prosinec (poruchy osobnosti, normalita).
4. Kritéria akreditace na webových stránkách-je třeba vyvěsit staré, které jsou platné do konce roku 2012 i
nové platné od 2013 (Gjuričová, Berka).
5. Etická komise- předseda etické komise MUDr. Jan Lorenc, korespondenční adresa: Evropská 86, Praha 6,
email: lorenc@dpc.cz, Koblic osloví Lorence o vyjádření k Etickému kodexu.
6. .Jednohlasně přijata za nového člena MUDr. Martina Hrnčířová. Pěč odpoví na dotaz p. Šibíka ohledně přijetí
do společnosti, který nepracuje v oboru. Musí mít doporučení dvou členů a sdělení o motivaci a využití pro
vstup do ČPS.
7. Dotazy jakéhokoli druhu se budou dávat na vědomí celému výboru, odpoví pak 1 člověk. Na dotazy dr.
Netíkové ohledně jogové terapie odpoví Pěč.
8 .„Skálova cena za psychoterapii“pro uplynulé roky 2009, 2010, 2011-týká se všech publikovaných odborných
prací z oblasti psychoterapie ve formě souboru článků, sborníků a knih. Návrhy se mohou zasílat do konce
dubna 2012. Výše finanční odměny za nejlepší vybranou práci je 10 tisíc Kč. Informace se vyhlásí na konferenci
v Luhačovicích, na vědeckém dnu na podzim 2012 bude cena udělena. Vyhlášení ceny se vyvěsí na webové
stránky a rozešle mailem všem členům společnosti.
9. Akreditace- Gjuričová žádá výbor o vyjádření k účasti zahraničních lektorů ve výcviku, výbor odkládá na
prosinec.
10. Výbor vzal na vědomí existenci E medicíny a nebude se tímto zabývat.
11. Výbor vzal na vědomí informaci prof. Cvachovce o nadstandardech.
12. Koblic- změny registrace vzdělávacích akcí. Akce se registrují přímo na lékařsk komo´ře, která naúčtuje
společnosti poplatek ČPS. Výbor se bude zabývat každou akcí zvlášť, Pro akce spolupořádané ČPS je potřeba
vyplnit zvláštní formulář, který je k dispozici na webu ČLS. Radovská zjistí na ČLS JEP finanční postup pro úhrady
akcí pro ČPS od spolupořádajících institutů.
13. Paloušová- psychoterapeutické minimum- všechny lékařské společnosti se k tématu vyjádřily.
14. Sekretářka- Praško osloví Petru Horákovou, pokud bude souhlasit, výbor souhlasí jednohlasně s jejím
nástupem.
15. Asociace klinických psychologů-Koblic-výbor souhlasí s návrhem na přechod zastřešení klinických
psychologů ze zákona č.96 k zákonu č.95 a zároveň připomíná, že situace psychoterapie by nejlépe vyřešil
samostatný zákon o psychoterapii.
16. Hellerová bude dále zástupkyní výboru pro přípravu dalšího vydání standardů psychiatrické péče a bude
spolupracovat v tomto smyslu s výborem psychiatrické společnosti.

17. Brodová informuje o dni rodinné terapie v LD,
dne 15.11. zapsala Radovská

