Zápis schůze výboru České psychoterapeutické společnosti ze dne 5.3.2013
Přítomni: dr. Paloušová, dr. Pěč, dr. Kubánek, prof. Kratochvíl, dr. Vyhnálek, dr. Gjuričová, dr. Brodová, dr.
Berka, dr. Kožnar, prof. Praško, Mgr. Horáková
1. Certifikovaný kurz – přihlášeno 20 lidí, Ing. Netušilová zaslala Petře Horákové seznam účastníků s prosbou o
zaslání žádosti o certifikáty na MZ. Dr. Berka vyvěsí na web termín konání kurzu (25.-29.3., zkouška pak 4. 4.
2013)
2. Vědecká schůze 18.10.2013 – z navržených témat se jeví jako nejvhodnější „Psychoterapie a
psychosomatika“ – na starost si vezme dr. Berka, dr. Pěč zajistí přidělení kreditních bodů. Navržené tipy na
přednášející: dr. Chvála, dr. Poněšický. Prof. Praško navrhuje podívat se do časopisu PSYCHOSOM, který je
možno shlédnout na internetu na www.psychosom.cz. Reklama vědecké schůze – kontakty předá dr. Brodová
Mgr. Horákové, která sestavila adresář z účastníků minulých schůzí. Dr. Paloušová předá kontakt na AKP.
Pozvánku je zapotřebí vytvořit během léta; je také potřebné předat informace Lékařskému domu pro jejich
inzerci na webových stránkách /dr. Berka/. Dr. Berka zaslal článek do Časopisu lékařů českých jako zprávu
z lednové vědecké schůze.
3. Výcvikové programy schválené pro zdravotnictví - zkrácené CV, které dodaly jednotlivé instituty, umístí na
web dr. Berka. Na webu vznikne nový bod menu – „výcvikové programy schválené pro zdravotnictví“, u
každého budou uvedena CV a program. Br. Berka s panem Krsem zajistí, aby bylo možné prokliknout
z programu na daný institut.
4. Korespondence dr. Macek – dr. Macek zaslal mail s žádostí, abychom na webu uvedli, že jejich institut
požadované zkrácení životopisů nedodal. Výbor s tímto návrhem souhlasí.
5. Setkání s instituty – uskuteční se 4. 6. 2013 od 14 hodin. Návrhy na témata diskuze: účast zástupce výboru
ČPS na závěrečných zkouškách jednotlivých akreditovaných programů, kontroly výcvikových programů
(schválený program x realita), témata vědeckých schůzí). Dr. Pěč vyzval ostatní členy výboru, aby do příští
schůze promysleli, jak by mohly kontroly probíhat v praxi.
6. EAP naplňování podmínek – úkol dr. Koblice napsat text trvá
7. WWW stránky – je třeba upravit aktuality od nejnovější po nejstarší. Dr. Berka odmazal neaktuální jména.
Petra Horáková připomene dr. Brodové aktualizaci jednotlivých sekcí na webu. Inzerce je (pokud není v inzerátu
uveden termín) mazána po 3 měsících.
8. Standardy – protože dr. Kryl již nechce psát část deprese a dr. Berka odmítnul, bude psát dr. Sekot.
9. Korespondence dr. Roubal – setkání pracovní skupiny proběhne 26.4.2013 v 10 hodin, zatím není známo
místo konání. Akce se pravděpodobně zúčastní 2 členové výboru. Informace o akci byla umístěna na webu, jiné
způsoby informování nebude výbor již činit.
10. 4. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium s názvem „Psychoterapie dnes: kde se octla a kam se
ubírá?“ se uskuteční v Brně, jak informoval dr. Berka. Součástí programu bude diskuze o psychoterapii , jejím
vývoji a vymezení. Petra Horáková se podívá na loňské zápisy (květen, červen), kde výbor řešil postoj
k psychoterapii, vrátíme se k tomu na příští schůzi, navážeme.
11. Nové psychiatrické výkony - Psychiatrická společnost podává návrhy nových výkonů, jedním z nich je i
návrh výkonu nesystematické psychoterapie prováděné psychiatrem, který již v předatestační přípravě prošel
základním psychoterapeutickým kurzem. V dalším řízení by měl být návrh rovněž prodiskutován naším
výborem. Prof. Praško informoval, že toto bude jedním z témat schůze „purkyňky“. Vyjde v platnost nový
sazebník, je třeba prosazovat lepší podmínky.
Zapsala: Petra Horáková

Termín konání příští schůze 16.4.2013 mimořádně do 17 hodin!!!

