Zápis ze schůze výboru České psychoterapeutické společnosti dne 4.3.2014

Zápis ze setkání výboru ČPS ČLS JEP 4.3.2014 od 14 hodin
Omluven: Koblic, Kratochvíl, vede Paloušová
Přítomni: Praško, Berka, Kubánek, Brodová, Kožnar, Pěč, Paloušová, Gjuričová, Vyhnálek,
Horáková

1. Etický kodex a návštěva �len� etické komise (dr. Lorenc, dr. Goldman) - návrh
kodexu byl vypracován před rokem, otázka je, jak ho dopracovat, zda mít obecný (pro
mravní), konkrétní je pro „kli�kující". Anglosaské země mají 2 části, 1. část je
obecná, 2. část jsou pravidla. Valné hromady budou předloženy návrhy dva: stávající
návrh etické komise a přeložený etický kodex EAP, který etická komise upraví na
místní podmínky do poloviny dubna.
2. Stanovy - postup (Mgr. Horáková poslala návrh Stanov ke kontrole �LS JEP, valná
hromada 20. 5. 2014 od 14 hodin - pozvánku zkontroluje KK, pošleme příští týden PH
rozešle návrh členům výboru
3. Disciplinární řád (dr. Kubánek) - poslat ještě jednou celému výboru
4. Volby - procedura a termíny. Kandidatura stávajících členy výboru: Dr. Gjuri�ová ne,
prof. Praško ano, dr. Vyhnálek ne, doc. Ko�nar zatím neví, dr. Brodov ano, dr. P��
ano, Dr. Paloušová ano, dr. Berka ano, dr. Koblic ano, prof. Kratochvíl - Petra
Horáková se zeptá - do příští vytvořit kandidátku
5. Web - připomínky dr. Koblice zpracované do dubnové schůze, poté budeme ladit
konkrétní věci
6. Otázky ke zkoušce z psychoterapie - připomínky prof. Kratochvíla Petra Horáková
přepošle doc. Kocourkové ke schválení
7. Podnět k odpovědnosti vzdělávacího institutu - host zástupce INSTEPu stanovisko k podnětu dr. Junka a odpověď - dr. Drahota: jak je ošetřeno 50 hodin
individuální sebezkušenosti, které jsou podmínkou cvičné terapie? - k dispozici je
seznam psychoterapeutů, frekventant si vybere. Možné téma pro instituty, jak
ošetřovat hodiny psychoterapie, když institut je dá jako povinné, kritéria výběru
uchazeči. Výbor se shodnul na tom, že: zdravotně indikovaná individuální
psychoterapie nemůže být považována za tréninkovou zkušenost
8. Prezentování výcvikového programu, neschválený vedoucí - host zástupce Rafael
institutu: institut požádá o schválení jedné lektorky, kterou zařadil až po schválení
programu. Pošle na adresu sekretariátu.
9. Stížnost neuroložky (dr. Brodová) - skupina řízena 1 pracovníkem a 1 teoložkou,
teoložka hlavní, teoložka uvedla, že má osobnostní problémy, stěžovatelka uvedla,
že neurologické, řešeno u etické komise
10. Elektronické zdravotnictví -zájem pracovat ve skupině elektronického zdravotnictví
má dr. Berka (přeposlat Berkovi mail Koblice)
11. Setkání EAP ve Vídni - za �PS se účastnili prof. Praško a dr. Koblic - apel EAP: každá

země má oslovit minimálně 3 potencionální europoslance a promluvit o schválení
zákona o psychoterapii
12. 4 inzeráty - 8x pro - výbor odsouhlasil
13. 2 žádosti o členství - 8x pro - výbor odsouhlasil
14. Rozdělení institutu Virginie Satirové - vyplní a dodají 2 nové žádosti
15. Honorář za překlad etického kodexu EAP - vyplatíme honorář dle schválení, Petra
Horáková rozešle překlad výboru a umístí na webové stránky
16. Dr. Chvála požádal �PS o spolupořádání Konference psychosomatické medicíny
v Liberci ve dnech 16.-18.10.2014. Výbor souhlasí.

