Omluven: Kratochvíl a Brodová, Vyhnálek
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Web - dr. Koblic prošel celý web, zašle všem návrh na uspořádání
Vědecko-pracovní schůze 4.4. 2014 - dr. Berka připravil návrh programu, který rozešle výboru a také
k vyvěšení na webové stránky. Dr.Pěč přihlásí kreditní body.
Výkony adiktologie - dr. Koblic zašle dopis ředitelům zdravotních pojišťoven. Prof. Praško oponoval
návrh adiktologů na vzdělávání sester - je nekonzistentní (zůstává tedy otevřené k dalšímu jednání).
Koblic osloví MZ ČR a žádostí o podklady a požádá a schůzku náměstka MUDr. Poláka na téma
vzdělávání v psychoterapii.
Hospodaření kursu, výkaz práce a výplata ing. Netušilová - vyřídila Mgr. Horáková již v prosinci
Sjezd Špindlerův Mlýn - návrh názvu „Místo psychoterapie v reformované psychiatrii", 90 minut - na
únorové schůzi budou upřesněni přednášející, do té doby návrhy na témata mailem Koblicovi
EAP Vídeň - 14.-15.2. 2014, za ČPS pojede prof. Praško a dr. Koblic, Dr. Berka pošle program. Mgr.
Horáková zarezervuje dvoulůžkový pokoj v hotelu Europa House Hotel na noc z pátku na sobotu
Společnost psychosomatické medicíny - dr. Koblic jménem výboru podpořil vznik, výbor předpokládá
úzký kontakt, diskusi a respektování hranic
Překlad kompetencí - bude do příští schůze výboru
Schvalování vzdělávacích programů - 20.1.2014 byli pozváni ke schvalovací komisi 4 zástupci institutů,
všichni podmínky splnili. Výbor odsouhlasil odměnu 2000 Kč členům komise za jedno sezení a
proplacení cesty prof. Praškovi.
Podnět k odpovědnosti vzdělávacího institutu - stížnost dr. Junka - Mgr. Horáková naskenuje a pošle
členům výboru
Setkání s instituty - 4.2.2014 se od 14 hodin uskuteční další setkání - návrhy témat Koblicovi mailem
předem
Volby (uzávěrka kandidátek konec března), valná hromada (termín) - Mgr. Horáková zjistí u ČLS 3
možné termíny (přelom května a června) valné hromady, na únorové schůzi termín vybereme. Na
webové stránky umístíme do aktualit informaci, že se blíží termín zasílání kandidátek do nového
výboru (konec března).
Prof. Praško se ptá na osud kauzy „neuroložky", kterou řešila dr. Brodová. Dr. Brodová bude
informovat na příštím výboru
Stanovy a etický kodex - dr. Kubánek připravil finální návrh stanov ve dvou variantách, výbor s nimi
souhlasil - Dr Kubánek rozešle, v únoru výbor již jen formálně stvrdí, výbor Dr Kubánkovi za práci
děkuje a na příští schůzi navrhne výši odměny.
Březnovou schůzi výboru povede dr. Paloušová, dr. Koblic se omlouvá
Inzeráty - na sekretariát dorazily 2 žádosti o uveřejnění inzerátu, obě byly schváleny. Inzertní část bude
uvozena sdělením, že inzerované programy výbor negarantuje.
Nové členství - Mgr. Dušan Gregor - žádost výbor schvaluje za podmínky ověření členství ve
společnosti dvou doporučujících kolegů
Pronájem místnosti pro setkávání výboru - Mgr. Horáková napíše Mgr. Juráskové žádost o prodloužení
pronájmu místnosti.

Zapsala: Mgr. Horáková

