Zápis ze schůze ČPS dne 5.4.2011
přítomni:Koblic, Kožnar, Kratochvíl, Pěč, Praško, Hellerová, Paloušová, Gjuričová, Brodová
omluveni: Vyhnálek, Berka
1. Webové stránky – na květnové schůzi se vyjasní koordinace změn obsahu stánek.
2. Knihy nakladatelství Triton jsou uloženy v sekretariátu ČPS. Pěč přepošle Radovské jejich seznam, který bude
rozeslán Výboru. Knihy se orazítkují a jsou k zapůjčení.
3. Koblic napíše dopis k 2. kolu voleb v co nejkratší době.
4. Koblic pošle výboru zápis pracovní skupiny MZ k Seznamu zdravotních výkonů. Dále Centrum pro rozvoj péče
o duševní zdraví bude iniciovat pracovní setkání k celkovým změnám SZV připravovaných na MZ. Setkání se
předběžně účastní Koblic, Pěč, Praško, Paloušová. Pěč rozešle informace, jakmile budou k dispozici.
5. Přijetí nového člena jednohlasně – PhDr. Jan Vilhelm
6. Pracovní dny v LD – program by měl mít garanta, který má k danému tématu blízko a zároveň program
povede (téma ještě není dáno, návrh - klinický problém). Praško doporučuje jako další návrh protipřenos.
7. Akreditace pro zdravotnictví – Gjuričová – výbor se zabýval úpravou kritérií, téma se odkládá na červnovou
schůzi, kdy členové výboru promyslí návrhy ke změnám. Možnost oslovení odborné veřejnosti na webových
stránkách.
8. Koblic a Pěč napsali odpověď na Okresní soud v Jihlavě, Radovská vyřídí korespondenci doporučeně.
9. Certifikovaný kurz – Brodová – kurz proběhl bez větších problémů, je třeba doladit administrativu a
financování lektorů. Dále je třeba zajistit dataprojektor a plátno (nákup nebo dar).
10. Koblic požaduje vyjádření výboru k žádosti o spolupořadatelství na konferenci o Gestaltterapii IVGT (dr.
Roubal). Za předpokladu, že se garantem stane Rektor nebo Fišerová a vyřídí administrativu spojenou se
získáním kreditních bodů, výbor souhlasí.
11. MZ – přepracovává se zákon 96, týká se psychologů a nelékařských profesí.
12. Internetový seznam psychoterapeutů na webu – je třeba vyřadit psychoterapeuty, kteří vystoupili ze
Společnosti.
13. Certifikát o členství ČPS – jeho vydávání výbor definitivně zrušil (6 pro zrušení, 2 proti, 1 se zdržel).
14. Kožnar přislíbil překlad z angličtiny kompetencí pro jednotlivé směry psychoterapie (EAP) během léta.
15. Různé :
Kožnar – Konference EAP v Římě 14.-15.10.2011, předběžná účast Kožnar, Praško, Kratochvíl, doprava letecky.
Praško – informuje o Česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v Brně 12.-15.10.2011
a nabízí možnost aktivní účasti.
16. Příští schůze 3.května, omlouvá se Gjuričová.
Zapsala Radovská

