Zápis ze schůze výboru leden 2011
1) Doplnění minulého zápisu: ČLK poslala obdobný dopis jako ČLS ohledně nadstandardní péče (odpoví Koblic a
Pěč)
2) Dle Stanov ČLS výbor může rozhodnout o korespondenční volbě revizní komise. Všichni přítomní souhlasili s
tímto dalším řešením volby revizní komise.
3) Existuje z minulosti pracovní návrh stanov, který není schválen VH ČPS. Paloušová návrh posoudí, zda bude
pro ČPS užitečný v kontextu stanov ČLS.
4) Etický kodex byl přeložen z podkladů EAP a schválen. Na text se podívají Pěč a Vyhnálek.
5) Webové stránky: návrhy na zajištění webmastera přinesli Berka, Brodová a Radovská. Berka a Radovská zjistí
potřebný objem hodin nutných k předělání stávajících stránek, do konce týdne dají vědět Koblicovi, který zvolí
nejlepší variantu.
6) Multifunkční zařízení (minimálně scan + kopírka) – úkol trvá, zajišťuje Radovská
7) Odpovědi KÚ Ústeckého kraje a ČLK – nadstandardy napsali Pěč a Koblic.
8) Certifikovaný kurz: Organizační činnost bude zajišťovat Mgr.M.Bubela. Podle počtu zájemců se rozhodne, zda
se bude konat jednou či dvakrát ročně. Kožnar byl požádán o návrh rozpočtu, Brodová mu to připomene. Do
ceny je třeba zahrnout jak kurz, tak zkoušku. Koblic vyhledá kopii minulých materiálů. Brodová se zeptá
doc.Kocourkové na návrh zkoušejících. Místo konání: PS Břehová, náhradní prostory Řehořova 10, Pha 3
(Čs.psychoan.spol.). Inzerce: web ČPS, informace institutům. Ohledně účetních věcí Radovská bude kontaktovat
M.Bubelu. Termín 21.3 bude realizován dle počtu přihlášených uchazečů.
9) Psychoterapeutická minimum v rámci atestace psychiatrů: pro psychiatry připravuje Psychiatr.společnost,
pro psychology AKP. Dr.Novákovi z PL Kosmonosy odpověděla Gjuričová, ještě odpověď doplní.
10) Standardy: Pěč pošle svoje Hellerové. Hellerová požádá všechny ostatní autory o zaslání textů.
11) Hellerová schválena jako delegátka ČPS na sjezd ČLS.
12) Žádost dr.Juhaňáka o pomoc při distribuci katalogu psychoterapeutických publikací členům schválena.
Katalog bude přiložen jako příloha dopisu, který bude rozesílán členům v únoru. Pěč ho vyrozumí.
13) 28. psychoterapeutická konference v Luhačovicích se bude konat od 2. do 5.11.2011 (hotel Fontána) s
názvem „Integrace a specifické přístupy v psychoterapii.“ Malé oznámení budou součástí únorového dopisu
členům, Kratochvíl pošle text Koblicovi. Obsáhlejší oznámení bude umístěno na web.
14) Výbor bude příště pokračovat v diskusi o úhradových standardech.
15) Vědecký program: program vědeckých schůzí by bylo možná v další období pořádat cca 2x ročně s tím, že by
byla navržena průřezová témata (klinické okruhy, některé pojmy, koncepty). Na toto průřezové téma by byli
vyzváni představitelé některých institutů s žádostí o příspěvek, součástí by byly i workshopy, diskusní skupiny.
Příště bude výbor diskutovat o návrzích průřezových témat. K iniciativním návrhům budou vyzváni i členové v
únorovém dopise.
16) Seznam psychoterapeutů: Paloušová osloví M.Pečenou, zda by nepokračovala v činnosti.
17) Psychoterapeutická sekce: program Purkyňky zajistila Hellerová
18) Gjuričová se omlouvá ze schůze 1.2.

