Přítomni: dr. Koblic, prof. Praško, dr. Paloušová, dr. Pěč, dr. Berka, dr. Brodová, dr. Gjuričová, dr. Hellerová,
doc. Kožnar, Mgr. Horáková
Omluveni: prof. Kratochvíl
1. Vědecká schůze – bude se konat 19.10.2012 od 10 hodin v Lékařském domě. Již přihlášeno 25 lidí. Kredity
jsou zajištěny pro psychology i pro lékaře. Dr. Pěč připraví osvědčení. Je třeba přinést razítko. Na schůzi padnul
návrh, zda schůzi nahrávat na diktafon, což nakonec nebylo odhlasováno (4xproti, 2xpro a 2 se zdrželi
hlasování). Mgr. Horáková připraví prezenční listinu se jmény přihlášených a s kolonkou „mailová adresa“,
abychom měli postupně mailové adresy všech členů společnosti
2. Balintovský víkend – výbor souhlasí s pořadatelstvím, uskuteční se 30.11. a 1.12.2012, garanti akce jsou dr.
Pěč a dr. Koblic. Je třeba umístit informaci na webové stránky
3. Příští vědecká schůze – 18.1.2013 od 10 hodin. Posluchárna v Lékařském domě je již rezervována. Zatím
navrhovaná témata: poruchy osobnosti, normalita, sex, nezaměstnanost, vyhoření, protipřenos, integrace,
vzdělávání, co a jak budeme léčit v příštích 20 letech? (nejzajímavější poruchy), násilí ve výchově dětí (rozdíly ve
výchově, kulturní záležitost Oslovíme instituty s podnětem k účasti. Dr. Koblic připraví dopis, který Mgr.
Horáková rozešle institutům. Garantem programu příští vědecké schůze bude dr. Berka.
4. Certifikovaný kurz – proběhne ve dnech 29.10.- 2.11.2012. Vše je organizačně připraveno, zatím přihlášeno
17 lidí.

5. Schvalování – setkání komise (dr. Hellerová a dr. Gjuričová) proběhne po dnešní schůzi výboru. Na závěrečné
zasedání komise, jehož se zúčastní dr. Hellerová, dr. Gjuričová, prof. Praško, doc. Kocourková a dr. Goldman?,
budou pozvány pouze ty instituty, u jejichž žádostí je třeba něco doplnit. Setkání proběhne 12.11.2012 a
případně i 19.11.2012ve FN Motol, dětská psychiatrická klinika. Mgr. Horáková všechny zvané obešle mailem.
Výbor na podnět Dr Gjuričové diskutoval o zveřejňování materiálů pro schvalování – většinou je pro zveřejnění.
6. Nová členství – dr. Matuška – výborem odsouhlaseno, přijat za nového člena společnosti
7. Členství v EAP – Navržený postup: v první fázi obešleme členy společnosti, abychom vysvětlili situaci. Výbor
podpořil většinově setrvání v členství EAP s tím, že do další akreditace dopracujeme, co nemáme úplně
v pořádku: Etický kodex, Registr, Proces vylučování člena, Registr zdravotních pracovníků, Stanovení uznatelné
praxe, kontinuální vzdělávání
Dr. Brodová a další členové výboru navrhují vyzvat angažované jedince z řad členstva k řešení této
problematiky a také k vytvoření pracovních skupin.
Výbor se shodnul na tom, že téma bude projednáváno na další schůzi výboru.
8. Text psychoterapie 1948-1989 – zatím se nikdo nepřihlásil, dr. Koblic přepošle Mgr. Horákové mail, kterým
s prosbou oslovíme katedry.
9. Etický kodex – dr. Koblic oslovil dr. Lorence z etické komise, aby navrhla příp. úpravy pracovní verze etického
kodexu společnosti.
10. Stanovy – výbor děkuje dr. Kubánkovi za kontrolu a návrh stanov. Některé body je třeba nechat k diskuzi na
příště, za přítomnosti Dr. Kubánka.
11. Inzerce - Výbor souhlasí s uveřejnění inzerátu IGA Praha na www stránkách (předkládá Koblic)
Zapsala: Mgr. Petra Horáková
Zkontroloval: dr. Koblic

