Zápis ze setkání výboru ČPS ČLS JEP 5.5.2015
Omluveni: Berka, Paloušová
Přítomni: Koblic, Horáková, Pěč, Kryl, Brodová, Kubánek, Dušková, Praško

Konference 2015 – dr. Kubánek se pokusí na základě informací z minulých zápisů zařadit do programu nejprve
vyzvané řečníky. Abychom proces schvalování příspěvků urychlili, Petra Horáková rozešle členům výboru přehled
přijatých návrhů na aktivní účast s prosbou o prostudování příspěvků a označení a zařazení do 4 skupin: Přijmout,
nepřijmout, s otazníkem, přesun do jiné sekce a to ještě před červnovou schůzí. Dále je třeba zjistit názvy
přednášek od vyzvaných řečníků. Schválení autoři příspěvků do sekce diskuze (rozhodnutí na příští schůzi výboru)
by si měli dopředu zvolit oponenta prezentace.
2. Návrhy komisí a disciplinárního řádu, připomínky k návrhu stanov - společně s druhou informací rozešleme
kandidátku na členy revizní komise. Návrh na členy revizní komise: bývalí členové výboru: např. dr. Hellerová nebo
dr. Gjuričová. Návrhy stanov a řádů připraví dr. Kubánek do září.
3. Kurs – zapracování změn, nová akreditace – současná akreditace platí do 30.6.2016. Bude třeba podat novou
žádost se všemi náležitostmi – kopiemi dokumentů (dr. Brodová). Dr. Brodová zpracuje návrh rozdělení
kompetencí (týkajících se kurzu) mezi ní a ing. Netušilovou.
4. Proces schvalování a schvalovací komise, odpovědi žadatelům – prof. Praško informoval ostatní členy výboru, že
setkání schvalovací komise proběhlo 22.4. 2015. Z celkového počtu 14 přijatých žádostí byly schváleny dvě.
Ostatní s připomínkami a výzvou k doplnění či vysvětlení. 6 zástupců institutů bylo pozvání k osobnímu setkání
dne 16.6.2015. Dr. Paloušová prosí, aby se poslal dopis všem institutům, aby dodali složení lektorských dvojic (kdo
ještě nedodal). Petra Horáková osloví členy komise, zda by odhadli čas věnovaný čtení žádostí. Na základě tohoto
údaje na příští schůzi výboru bude stanovena odměna pro členy komise.
5. Dotazník členům společnosti, který vypracoval dr. Kryl a dr. Kubánek ještě dr. Koblic doplnil. Dr. Kryl prosí o
urychlení celého procesu, tak, aby se co nejdříve dostal k členské základně. Petra Horáková aktuální dotazník
pošle ještě jednou celému výboru ke kontrole, poté umístí společně s webmasterem na webové stránky. Dotazník
bude členské základně také poslán mailem a společně s 2. informací poštou.
6. Dotaz na úhrady psychoterapie – z diskuse vyplynula nevýhodnost úhrad u psychiatrů spojená s limitací úhrad na
jedno rodné číslo a se zpřísněnou revizí praxí s vyššími limity na pacienta, danými praktikováním psychoterapie.
7. Návrh vyhl. č. 99 o lůžkové péči – dr. Koblic obdržel od zástupce ČLS JEP v pracovní skupině dopis ohledně
personálního zabezpečení lůžkové péče. Dr. Koblic m.j. odpověděl, že je důležité, aby na lůžkovém oddělení
psychiatrickém byl přítomen psychoterapeut.
8. Studentská kampaň na podporu duševního zdraví – anglické studentce odpověděl Dr.Koblic.
9. Skálova cena - do konce května je možné zasílat návrhy. Práci nemusí vždy přihlašovat autor, je možné zasílat
návrhy na jiné práce. Dr. Koblic vyzývá členy výboru, aby podali návrh, pokud vědí o nějaké vhodné práci. Zatím
přihlášenou prací je kniha „Motivační pohovory“. Dr. Koblic navrhuje zařadit do soutěže o cenu časopis Revue
psychoanalytická psychoterapie.
10. Akční plány MZ (návazná péče, vzdělávání pracovníků, duševní zdraví) – připomínky pošle Dr.Koblic.
1.

Přští schůze výboru 2.6.2015 od 13 hodin.
Zapsala: Petra Horáková

