Zápis ze setkání výboru ČPS ČLS JEP 6. 1. 2015 od 14 hod. -

Psychiatrická klinika VFN

Přítomni: Koblic, Berka, Kubánek, Kryl, Pěč, Brodová
Omluveni: Paloušová, Horáková
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Psychoterapeutická konference 12.-15.11. 2015, Jeseník – Hosté konference v jednání: 1) Vácha
(příslib na sobotu či pátek večer), 2) Hollý (pátek – psychoterapie v psychiatrické reformě), 3) Sokol
(příslib), 4) Gál. Návrhy na další hosty: zástupce kleniánské psychoanalýzy (osloví Pěč), Stigler (výzkum,
pracoviště Ulm, vyjednává Brodová), zástupce školy Kerberga (vyjednává Brodová), Funda (vyjednává
Praško, Horáková). Hostům možno hradit ubytování, cestu a stravování. Spolupořádání: Psychiat.
společnost (zjistí Koblic), Slovenská psychoterapeutická společnost. Výbor konference bude složen
z členů výboru společnosti. Harmonogram: do 30.1 první oznámení, do 30.4 přihlášky symposií,
workshopů a přednášek, do 30.6 přihlášky posterů, do 30.6 přihlášky k účasti a ubytování, do 30.9
dodání abstrakt. Do příště si členové výboru připraví návrhy tematických přednáškových bloků a
diskusních fór. Odborné dotazy zájemců budou směřovány na věd. sekretáře a předsedu.
Věd. schůze 24.10.2014 – téma: Psychoterapie psychosomatických poruch. Garant Brodová, Kryl.
Program: Kryl, Chvála / Trapková, Poněšický, KIP. Program garanti sestaví do 14 dnů (16.1) a rozpošlou.
Pěč zajistí kredity.
Sjezd ČLS – 28.ledna, účast Koblic, Kryl
Volby revizní komise, disciplinární a etické komise – je zapotřebí dovolit třetího člena revizní komise a
zvolit etickou komisi. Výbor spojí tyto volby dohromady při příležitosti písemného obeslání členů.
Web – Na minulé schůzi byli určení garanti jednotlivých sekcí. Všichni mají za úkol poslat komentáře
Petře Horákové.
Sekce – muzikoterapie – dle informace Koblice Mgr. Pejtřimovská-Kavanová založila přípravný výbor
nové sekce. V ní však kromě ní nejsou zastoupeni členové ČPS. Výbor proto se s tímto založením
nesouhlasí.
Psychoterapeutická dokumentace – výbor se rozhodl prozatím odložit žádost o právní rozklad
stanoviska k přístupnosti psychoterapeutické zdravotnické dokumentace pro zdravotní pojišťovny.
EAP – výbor schvaluje účast Praška a Berky ve dnech 20.-21.2.
Přechod klinických psychologů ze zák. č. 96/2004 Sb. do zák. č. 95/2004 Sb. – o legislativních
návrzích jednala na MZ za AKP Jahnová a Koblic. Pozitivem návrhu je umožnění stejného vzdělávání
v psychoterapii pro klinické psychology a psychiatry. Další významným pozitivem je ustanovení
nástavbové specializace v psychoterapii. Určitým problémem by mohlo být stanovení povinné délky
předatestačního vzdělávání v psychoterapii. Výbor tyto návrhy vítá a schvaluje. Co se týká délky
vzdělávání navrhuje, aby délka vzdělávání byla minimálně 5 let, ideálně 6 let.
Anketa – Kubánek a Kryl připraví další návrh anketních otázek na konkrétní názory a postoje členů ČPS,
dotazy budou směřovat i na sociologická data a fakta o poskytování psychoterapie (odborné zaměření,
pohlaví, věk, vzdělání a podobně).
Schůze s instituty – bude na příští schůzi, členové rozmyslí do příští schůze témata
Rezignace dr.Kubičky – výbor vzal na vědomí rezignaci dr. Kubičky ve výboru ČPS a kooptuje dalšího
člena dle počtu hlasů z proběhlých voleb – MUDr.Ludmilu Duškovou. Již informována, omlouvá se
ještě ze dvou dalších schůzí výboru.
Přihlášky nových členů - MUDr. Koblic-Zedková (schváleno)
Inzerce – Institut rodinné terapie (schváleno)
Spolupořádání konference - Tělové self v psychoterapii, pořádající společnost TANTER, 9. - 10. 10.
2015 (schváleno)

Příští schůze 3. února začíná již mimořádně ve 13. hodin, následuje pak schůze s instituty od 14 hodin.
Zapsal: Ondřej Pěč

