Zápis ze schůze výboru ČPS dne 3.1.2012

přítomni: Koblic, Pěč, Hellerová, Berka, Paloušová, Brodová, Gjuričová, Slavíčková
omluveni: Praško, Kožnar, Vyhnálek
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sekretariát bude předán v průběhu ledna (od pí.Radovské Mgr.Horákové)
oba doporučující k přijetí nových členů z minulé schůze jsou členy společnosti
Koblic odpověděl MZ ohledně metody RUŠ s využitím materiálů Kratochvíla
výše odvodu do EAP zohledňující aktuální počet členů není ještě dořešena, vyřizuje Praško
Kocourková se bude nadále podílet na akreditačním řízení
Pěč odpověděl MZ ohledně provozování praxí v Ústeckém kraji
termín podání návrhů na změny v Seznamu zdravotních výkonů je polovina února. Pěč navrhne změnu
v textu skupinové psychoterapie tak, aby bylo umožněno pacientům pokračování skupinové
psychoterapie po dokončení denního stacionáře
k fungujícím odborným sekcím společnosti patří sekce muzikoterapeutická, logoterapeutická a
psychosomatická, naopak není funkční sekce dramaterapie
Koblic žádá o aktualizaci údajů webové stránky, uvedení textu ohledně Skálovy ceny a textu ohledně
EAP
zprávy o výsledku hospodaření minulého roku z ČLS nejsou dosud kompletní, výsledky 1.-3.kvartálu
vzal výbor na vědomí, revizní komise dodá do příště podněty k jednotlivým položkám
výbor vzal na vědomí otevření internetového diskusního fóra na téma podmínek poskytování
psychoterapie od M.Stibůrka, aktivity v této věci jsou vítány.
psychoterapeutické symposium na Psychiatrickém sjezdu ve Špindlu 7.-10.6.2012: garantem bude
Berka, navrhováno téma vztahu psychiatrie a psychoterapie, krátké vstupní příspěvky uvedou Berka,
Brodová, Koblic, Pěč, důraz bude na následující diskusi
vědecká schůze společnosti v lednu: předběžně přihlášeno zhruba 30 účastníků, další se hlásí. Pěč
bude kontaktovat pí. Hřibovou z ČLS ohledně organizačních a technických podmínek v Lékařském
domě
podzimní vědecká schůze: garantem bude Paloušová, téma: Co je legální psychoterapie?
Praško a Berka pojedou do Vídně 17.-18.2.2012 (EAP), výbor souhlasí
certifikovaný kurz: podzimní běh skončil se ziskem 33800 Kč, příští kurz se bude konat 2.-6.4 se
zkouškou mezi 10. a 13.4.2012. ČPS do té doby zakoupí dataprojektor. Bude podán návrh na
reakreditaci kurzu, ve kterém budou uvedeni alternující přednášející u jednotlivých témat (Papežová,
Hellerová, Brodová, Praško, Junek). Řešení neúspěšných absolventů u zkoušky: Komise sama doporučí
způsob opravy.
záměry a plány výboru ve stávajícím funkčním období: stěžejní téma – mantinely psychoterapie
/mapování podmínek poskytování psychoterapie – co je a co není vymezeno, kvalifikace k jednotlivým
formám psychoterapie, k čemu opravňuje psychoter.vzdělání/; další témata – psychoterapeutické
výbory na regionální úrovni /ano či ne/, přesahy psychoterapie do jiných resortů, platforma pro diskusi
mezi různými směry v psychoterapii
psychoterapeutická sekce Psychiatr.společnosti žádá o zopakování tématu Psychotrauma na odpolední
schůzi PS, Hellerová požádá jednotlivé přednášející 20.1.
na příští schůzi 7.2 se omlouvá Gjuričová, Paloušová. Květnová schůze dne 8.5 odpadá, na místo toho
se bude konat 15.5 /14-16 hod./ pracovní den společnosti na téma mapování podmínek poskytování
psychoterapie

Zapsal: Pěč

