Přítomni: dr. Hellerová, dr. Gjuričová, dr. Brodová, dr. Kubánek, dr. Koblic, dr. Paloušová, dr. Pěč, Mgr.
Horáková
Omluveni: prof. Kratochvíl, dr. Berka, dr. Kožnar

1.

Certifikovaný kurs – recertifikace: komise zasedá 18.6., dr. Brodová dá Mgr. Horákové informaci,
archivování dokumentace: dr. Paloušová zatím neobdržela informaci, úkol trvá, Dr Koblic předává Dr
Brodové materiál Věstníku MZ ČR tuto problematiku částečně upravující
2. Hospodaření 2012 (viz materiály) – Mgr. Horáková rozeslala naskenovaný přehled hospodaření, výbor
vzal na vědomí kladný hospodářský výsledek za rok 2012 a čeká na zprávu revizní komise
3. Členské přihlášky – dr. Milner – výbor pozastavuje projednávání členství, Mgr. Horáková ho bude
informovat
4. Inzerce: Česká psychoanalytická společnost – schváleno, Institut aplikované psychoanalýzy: Opočno –
schváleno, institut Dialog - schváleno, Institut klinické psychologie - inzerát na celou stranu, je tedy
třeba udělat korekci rozsahu, při stávajícím rozsahu bude cena stanovena na 1000 Kč
5. Výkony odbornosti adiktologie – Pracovní skupinou pro SZV na MZ ČR bylo schváleno 6 výkonů.
Součástí návrhu jsou 3 výkony, které by problematizovaly dosavadní vykazování výkonů
psychoterapeutických: adiktologická terapie individuální, skupinová a rodinná. Výbor jednomyslně
ostře protestuje proti možnosti vykazovat výkony bez příslušné odborné kvalifikace a pověřuje Dr.
Koblice formulováním protestu. V pracovní skupině byl pravděpodobně někdo za ČLS, kdo bez
konzultace s ČPS tyto výkony odsouhlasil, výbor pověřuje Dr. Koblice odesláním protestu k rukám prof.
Blahoše.
6. EAP – návrhy naplňování podmínek. Do příští schůze trvá úkol upřesnění názvů psychoterapií
v jednotlivých oblastech (názvy, kvalifikace + kompetence). Členové výboru přinesou návrhy
kvalifikačních názvů a kompetencí pro další diskusi.“) + návrh kontinuálního vzdělávání (Vyhnálek) +
praxe
7. Stanovy – proběhla poslední aktualizace před umístněním na webové stránky
8. Termíny vědeckých schůzí 2014 (24.1. a 24.10.) - dr. Berka umístí na webové stránky
9. Schválené výcvikové programy se zkrácenými životopisy – dr. Berka umístí na webové stránky, stejně
jako návrh stanov a etického kodexu
10. Skálova cena – výbor prosí prof. Praška, aby zaslal vyjádření k přihlášené knize Tanečně pohybová
terapie (dr. Zedková Iveta).

Příští jednání výboru 3.9.2013

