ze schůze výboru ČPS ČLS JEP 3.3.2015
přítomni: Koblic, Kubánek, Brodová, Kryl, Berka, Paloušová, zástupce revizní komise - Slavíčková
omluveni: Dušková, Pěč, Horáková
Je třeba certifikovaný kurz opět certifikovat, nutno napsat a podat novou žádost. Brodová požádána, aby se
spojila s MZ a požádala o staré materiály, které se mohou znovu použít v nové žádosti. Změna se navíc týká
personálního obsazení. Končí Hort a Kožnar, nahradí je Pěč a Kocourková.
Připravit další variantu disciplinárního řádu, kde ustavena revizní a disciplinární komise+zapracovat Morcinkovy
připomínky do stanov. Připraví Kubánek.
ad 13. Návrh novely zákona o zdrav. službách zavádí množství registrů, výbor nebude komentovat.
ad 12. Dopis nového předsedy ČLS JEP. Komise pro nevědecké, alternativní metody. ČPS má zájem podílet se
na práci komise.
ad 11. Iniciativa „Transparentní spolupráce“. ČOS a společnost anestezilogů výrazně protestuje proti této
iniciativě. ČPS podporuje transparentnost ve zdravotnictví a nepodporuje odmítání této iniciativy.
ad 8. ZPMV vznesla žádost o vyjádření k vykazování výkonů psychoterapie klinických psychologů a psychiatrů
pod pracujících pod dohledem. Odpověděl Koblic.
ad 6. Setkání EAP ve Vídni, Berka informuje o průběhu. Staronovým generálním sekretářem byl zvolen A. Pritz.
Dotaz na prof. Praška – měl by dostávat 3 výtisky International journal of psychotherapy, které platíme. Výbor
vyjádřil souhlas se zaplacením členského příspěvku EAP.
ad 9. Další setkání výboru proběhne 7.4. ve 14.00, omluvena Brodová.
ad 1. Psychoterapeutická konference v Jeseníku. Na konferenci bude udělena Skálova cena. Plán na hlavní
řečníky: pá Sokol, Hollý, v rámci workshopu Gál, v so Vácha. Délka příspěvku pro hlavní řečníky 60min. Prof.
Funda - oslovit s dotazem, jestli by akceptoval čt a téma konference. S otazníkem úvodní přednáška (oslovený
prof. Kratochvíl odmítl). Závěr formou panelu. program blokový. 9.00-10.30+11.00-12.30, oběd, 14.0015.30+16.00-17.30, večeře, pak od 19.00 v pá valná hromada, v so společenský večer. Déla přednášky + diskuze
30min. čt 16.00-17.30+19.00-20.30. Nemáme návrh rozpočtu.
Zeptat se v lázních, jestli by bylo možno posunout večeři. (Kubánek). Informovat hlavní přednášející o délce
přednášek a jejím čase. Sokol - Brodová, Hollý, Vácha - Koblic.
ad 11. dotazník, anketa
Koblic doplní otázky, v plánu odeslat členstvu v květnu. Výsledky zveřejnit na konferenci v Jeseníku, možnost na
konferenci dotazník zopakovat.
ad 2. Web, ještě doplní ti, kteří nestihli.
ad 5. Schvalování výcviků. Schvalovací komise. Delegovat ještě člena za výbor společnosti a stanovit termín
prvního setkání. Paloušová osloví možné kandidáty.
zapsal Kubánek 8.3.

