Přítomni: dr. Paloušová, dr. Pěč, dr. Kubánek, prof. Kratochvíl, dr. Vyhnálek, dr. Gjuričová, dr. Brodová, dr.
Berka, dr. Hellerová, Mgr. Horáková, dr. KoblicOmluveni: prof. Praško, dr. Kožnar
1.

Pohřeb dr. Hubálka – za ČPS koupila květinu dr. Paloušová, výbor děkuje a souhlasí s proplacením

2.

Certifikovaný kurz – kurz úspěšně proběhl, celkem 20 účastníků, Mgr. Horáková zaslala na MZ žádost
o zaslání certifikátů. Dr. Paloušová zjistí, zda je nutné archivovat materiály z proběhlých
certifikovaných kurzů a pokud ano, po jakou dobu. Materiály - závěrečné práce má u sebe zatím Ing.
Netušilová a dr. Brodová, postupně se přivezou do kanceláře k Mgr. Horákové

3.

Vědecká schůze 18.10.2013 – téma „Psychoterapie a psychosomatika“ – na starost si vezme dr. Berka,
dr. Pěč zajistí přidělení kreditních bodů. Dr. Berka vyvěsí termín na webové stránky.

4.

Vědecké schůze rok 2014 – Mgr. Horáková zarezervuje termíny (lednový 24.1.? a některý říjnový
pátek) pro schůze v roce 2014. Prozatím navržená témata: poruchy osobnosti, normalita, sex,
nezaměstnanost, protipřenos, integrace, vzdělávání, násilí ve výchově dětí, fenomenologické přístupy
v klinické praxi – jinakost nebo přirozený vývoj v terapii? (návrh logoterapeutů).

5.

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. Mgr. Horáková pošle dr. Berkovi podklady.

6.

Pracovní skupina pro psychoterapii. Dr. Koblic a dr. Paloušová – informovali členy výboru, že proběhlo
setkání s členy pracovní skupiny pro psychoterapii, zápis ze setkání členům výboru rozeslán, výbor jej
bere na vědomí. Výbor je otevřen k diskuzi nad konkrétními návrhy, které vyjdou z pracovní skupiny.
Odborná společnost vítá tuto iniciativu, avšak nebude jí zastřešovat.

7.

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). Mgr. Horáková zašle pozvánku
ještě jednou v polovině května.

8.

Novela zákona – Koblic poslal připomínku k novele zákona o zdravotních službách, která vyjadřuje
nesouhlas s povinností poskytnout zprávu při každém psychoterapeutickém sezení v průběhu
kontinuální psychoterapie.

9.

Věta do certifikátu institutů – návrh dr. Brodové: „toto komplexní vzdělání může být nadále využíváno
podle platné legislativy“. Věta bude diskutována na červnovém setkání s instituty.

10. Přihlášky za člena společnosti: dr. Peterková, dr. Petráková – obě schváleny výborem.
11. Přihláška do soutěže o Skálovu cenu: prof. Kratochvíl – Základy psychoterapie
12. Stanovy – výbor děkuje dr. Kubánkovi za práci na přípravě návrhu nových Stanov, poslední verzi pošle
Mgr. Horákové, která rozešle členům výboru.
13. Členství v EAP, naplňování – dr. Koblic připravil dopis ohledně situace naplňování podmínek členství
v EAP členům společnosti, výbor odsouhlasil konečné znění dopisu a vyvěšení na web. Je třeba
zpracovat následující podmínky: vstupní kritéria dosaženého vzdělání (návrh připraví prof. Kratochvíl),
etický kodex (připravuje etická komise), kontinuální vzdělávání (návrh připraví dr. Vyhnálek) a praxe
(zatím nepřiděleno). Výbor diskutuje o podnětu informovat EAP o reálných možnostech splnitelnosti
požadovaných parametrů.
Zapsala: Petra Horáková, Termín konání příští schůze 14.5.2013 od 14 hodin
Červnová schůze výboru v úterý 4.6., ale od 13 hod., od 14 hod. setkání se zástupci institutů.

