Zápis z pracovní schůze výboru České psychoterapeutické společnosti, ze dne 15. 5. 2012
Přítomni: Praško, Hellerová, Paloušová, Kožnar, Berka, Kubánek, Koblic, Vyhnálek, Brodová, Gjuričová, Pěč
Omluveni: prof. Kratochvíl
Na příští schůzi (5. 6. 2012) se omlouvá: prof. Praško, dr. Berka
1) Prodloužení licence Eset smart security o další 2 roky – zařídil pan Krs
2) XIX. Psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium Opočno – inzerát doc. Kocourkovi odsouhlasen a
bude umístěn na web
3) Pracovní den – cíle výboru, mantinely poskytování psychoterapie.
Cílem této pracovní schůze bylo diskutovat o vymezení psychoterapie z hlediska obsahu, indikací a jejím
přesahu do dalších resortů.
Dlouhodobě naplánované téma zahrnulo i seznámení a diskutování dopisu a podnětných otázek redakční rady
Psychoterapie.
Diskuse byla obsáhlá a bouřlivá, plna kontroverzí.
Zahrnovala –
Upozornění na nové zákonné vymezení poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče pouze ve
zdravotnických zařízeních a sankcionování odlišné praxe
-

různé pohledy na psychoterapii jako zdravotní péči

-

důraz na rozlišování psychoterapie jako oboru a jako výkonu, jako oboru a jako jeho provádění

-

absenci zákonného vymezení psychoterapie jako takové

-

zájem vzdělavatelů v psychoterapii vzdělávat všechny kandidáty v totožném oboru

význam a dopad členství v EAP a podpis Štrasburské deklarace včetně vymezení vzdělání
psychoterapeuta podle EAP
různé návrhy na odlišení poskytování psychoterapie ve zdravotnictví a mimo něj (včetně odlišujícího
pojmenování – a možné různé „síle“ odlišení: a) psychoterapie v „…“, b) poradenská psychoterapie, c)
psychoterapeutické poradenství či konzultace) a jejich význam a dopad
-

význam „mezioborovosti“ či „nadresortnosti“ psychoterapie

-

možnost vytvoření či podpory pracovních skupin, které by rezortní témata dále diskutovaly.

Výbor hlasoval o:
a) odlišení psychoterapie ve zdravotnictví od obdobné činnosti mimo zdravotnictví i názvem - 5 členů pro, 2
proti, 2 se zdrželi – výbor souhlasí (bez toho, že by se na návrhu odlišného pojmenování shodl)
b) nezbytnosti vymezení kompetencí a zodpovědnosti mimo zdravotnictví – 9 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo –
výbor souhlasí jednomyslně

Výbor pověřuje dr. Paloušovou zpracovat návrh odpovědi redakční radě Psychoterapie, s předstihem ji rozeslat
členům, při příští schůzi uzavřeme.

Člen revizní komise dr. Kubánek navrhuje do zápisu:
„Poslání a cíle České psychoterapeutické společnosti jsou na stránkách ČPS na 3 místech ve dvou
různých zněních. Ani jedno znění nemá oporu ve schválených stanovách. A protože ČPS stále nemá
vlastní schválené stanovy, řídí se stanovami ČLS JEP, včetně poslání a cílů, jak jsou v těchto stanovách
obsažené. Stránky ČPS o tomto neinformují.“

Zápis připravila: Petra Horáková a K. Koblic

