Ústav klinické a patologické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2,
seminární místnost ve zvýšeném přízemí
Přítomni: Koblic, Kubánek, Pěč, Paloušová, Berka, Praško, Horáková
Omluveni: Kryl, Brodová, Dušková
1. Na sekretariát ČPS ČLS JEP dorazil dopis z Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje – odboru
zdravotnictví s prosbou o zaslání odborného stanoviska ke konkrétní nabízené psychoterapii. Petra Horáková
dopis naskenuje a pošle výboru.
2.

Dr. Koblic informoval, že ze schůzky s ČAP a ČPS vznikl zápis, který zašle P. Horákové k rozeslání a vyvěšení na
web.

3.

Skálova cena za rok 2013 – 2014: nominováni byli časopis Revue psychoanalytická psychoterapie a Motivační
pohovory (Soukup). Výbor hlasoval o udělení ceny následovně: 5x neudělení ceny, 1x se zdržel hlasování. Cena
pro rok 2013 – 2014 tedy nebude udělena. Výbor souhlasí s návrhem dr. Koblice, aby se pravidla soutěže
aktualizovala. Dr. Koblic připraví text s novými pravidly do příští schůze, kde o nich bude výbor diskutovat.

4.

Dr. Koblic informoval výbor o tom, že na výzvu MZ ČR vznikl text s pracovním názvem „Návrh nástavbové
atestace z psychoterapie“. Zašle P. Horákové.

5.

Hospodaření – výbor bere na vědomí výslednou zprávu o hospodaření za rok 2014. P. Horáková oslovila
ekonomické oddělení s prosbou o vysvětlení několika položek. Jedná se o poplatky balintovské sekce spojené
s akreditací u ČLK. Výbor souhlasí s návrhem peníze vrátit ČPS formou daru.

6.

Kurz - odměna Ing. Netušilové – faktura odsouhlasena k proplacení

7.

Dr. Koblic rozeslal připomínky k novelám zákonů č. 95 a 96. Návrhy novel zák. č. 48/1997 Sb. a 373/2011 Sb. –
bez připomínek výboru

8.

Dr. Koblic informoval o výbor o připomínkách k akčním plánům, seznamu výkonů a standardů psychiatrické
ambulance zpracovávaných pracovní skupinou psychiatrické společnosti (ty zašle P. Horákové).

9.

Proces schvalování - dne 22.7. zasedla schvalovací komise. 1 běžící výcvikový program SUR nemůže být
schválen pro zdravotnictví, protože 2 ze 4 skupin výcvikové komunity nesplňují pravidla personálního obsazení–
všichni přítomní členové výboru souhlasí. Bude se ještě řešit na výborech Psychiatrické společnosti a Asociace
klinických psychologů ČR. Členové komise - zástupci jednotlivých společností, budou o výsledku rozhodnutí
informovat předsedu komise, dr. Paloušovou a ta poté vzdělávací institut. Návrh na odměny za práci komise
budou předloženy příští schůzi výboru.

10. Sekretariát ČLS JEP připravil nový systém on-line registrace nových členů. Vzhledem k tomu, že ČPS ČLS JEP má
svoji členskou přihlášku doplněnou o 2 doporučující členy, bude proces o toto doplnění delší. Nové zájemce o
členy tedy bude výbor vyzývat k doplnění. P. Horáková se bude informovat na oddělení členské evidence, zda
by toto nešlo vyřešit jinak.
11. Konference 2015 – zatím přihlášeno 370 účastníků. Výbor děkuje dr. Kubánkovi za vypracovaný návrh
programu. Úvodní večer bude koncert klasické hudby. V sobotu dle rozpočtu uspořádáme raut (přihlášení se
k účasti dopředu), v pátek P. Horáková navrhuje na Valnou hromadu připravit volební guláš s cílem zvýšit účast
členů společnosti. Pozvánka na Valnou hromadu s programem, návrhem stanov (1 verze s rozlišující větou –
připraví Dr Kubánek), disciplinárního řádu, etického kodexu atd. bude rozeslána poštou. P. Horáková rozešle
ještě jednou mailem upozornění na dotazník s možností zasílání do 15.10. Na listopadovou schůzi bude
vyhotovené zpracování dotazníků.

12. Diskusní skupina o psychoterapii dokončuje návrh vzdělávání v psychoterapii pro zdravotní sestry, jehož
součástí je schvalování specifických vzdělávacích programů. Výbor se shodl na tom, že se na tomto schvalování
může podílet.

Zapsala: Mgr. Horáková

