Zápis ze schůze Výboru ČPS dne 3.5.2011
přítomni: Koblic, Pěč, Berka, Vyhnálek, Hellerová, Paloušová, Praško
omluveni: Kožnar, Gjuričová, Kratochvíl

1. Doplnění dubnového zápisu a) Výbor souhlasil s rozesláním dotazníku H. Vavrečkové-Salihové o etice na dostupné mailové adresy členů.
b) dopis členům s kandidátkami do voleb revizní a etické komise bude rozeslán v pátek 6.5., volební komise
Hellerová, Vyhnálek, Radovská
2. EAP v Římě 15.11.11 – (Kožnar, Kratochvíl)- Výbor se rozhodl, že účast je vázána na aktivní kontinuální práci
našich delegátů ve skupině pro kompetence psychoterapeuta , odloženo na červen.
3. Přijetí nových členů – MUDr. Helena Pavlová, MUDr. Dagmar Blahutová, PhDr. Marie Hošková, MUDr. Martin
Černý, Mgr. Martina Pastuchová, PhDr. Jitka Krejčová – přijati jednohlasně.
4. Pracovní dny ČPS – pro 1. pracovní den 20.1.2012 výbor vybral téma psychotrauma, dlouhodobým
koordinátorem je Pěč, napíše dopis s výzvou k aktivní účasti všem institutům. Dále vždy bude určen garant
tématu, který bude přítomen a pracovní den povede. Přednášející budou vyzváni k publikaci příspěvků do
časopisů popř. k vyvěšení na naše web stránky. K dispozici budou body za účast.
5. Webové stránky – proběhla diskuze ohledně úpravy a aktualizace stránek. Výbor navrhl oslovit jednotlivé
instituty, aby dodali jména svých supervizorů pro aktualizaci seznamu. (Pěč připíše k výzvě na pracovní dny).
6. Certifikovaný kurz – vyúčtování není dokončeno, ale je jasné, že akce skončila s finančním deficitem. V
příštím kole bude třeba více žadatelů o celý kurz (8-9 lidí), aby se vyrovnala ztráta i za jarní běh. Vyúčtování
bude vedeno průběžně. Radovská, Bubela zjistí na MZ nesrovnalosti na diplomu certifikovaného kurzu
(pořadové číslo). Koblic navrhuje doplněk k textu na diplomu, výbor souhlasí. Další termín kurzů je listopad
2011, bude upřesněno. Žádosti absolventů českých institutů bude přijímat Brodová, sporné žádosti bude
projednávat Výbor.
7. Předsednictvo ČLS JEP – Výbor má zájem o účast v seriálu pro laickou veřejnost s aktuální zdravotnickou
tématikou pod hlavičkou ČLS JEP a MZ . Cílem je zvýšit povědomí OS ČLS JEP ve veřejnosti a popularizace
lékařské vědy. Paloušová bude korespondovat s prof. Arenbergrem (MZ).
8. Jednání o změnách v seznamu výkonů dne 8.6.11 v 15 hod (Řehořova ul.) – účast přislíbili Koblic, Paloušová,
Pěč
9. Praško apeluje s účastí Výboru na aktualizaci vyhlášky o invaliditě, 1.6.11 je v LD purkyňka na toto téma.
10. Na červnovou schůzi se omlouvá Vyhnálek. Zapsala Radovská

