Zápis ze zasedání schůze výboru ČPS ČLS JEP 1.3.2016Ústav klinické a patologické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha
2
Přítomni: Jiří Berka, Lea Brodová, Michal Kryl, Ondřej Pěč, Ján Praško, Petra ŽufníčkováOmluveni: Ludmila
Dušková, Karel Koblic, Jan Kubánek, Alena PaloušováNeomluveni:
Program:1.
Sekretariát - doručovací adresa, umístění archivu, přístroje v evidenci (PŽ)


2.

Konference 2015 - dotazníky


3.

dotazníky jsou spočítané, od Petry Horákové přišlo včera, příště budou výsledky
Stanovy


4.

není jasné, co se změnilo, bude řešeno příště, až bude přítomen J. Kubánek
Dotazník - anketa (Kryl, Kubánek)


5.

viz bod 2
Dotazník - Řiháček (Pěč)



6.

uzavřeno, Dr. Řiháček ustoupil s časových důvodů od spolupráce s ČPS , ale bude možná budoucí
spolupráce
Věd. prac. schůze 21.10.2016 - garant a téma



7.

náměty: směřování ČPS, různé nezdravotnické přístupy při psychoterapii, vymezení oboru, etika
profese...
do příště další náměty - všichni
Obsah certifikovaný kurs - recertifikace (dokumenty - Brodová)



8.

doručovací adresa je psána na ČLS Sokolská Petra zjistí ceny uskladnění - počet šanonů 1, cena za
šanon 36 Kč na měsíc; počet šanonů 11, cena za šanon 10 Kč za měsíc; počet šanonů 55, cena za šanon
5 Kč na měsíc
starší tiskárna zlikvidována, novější odvezena A. Paloušové

u L. Brodové se scházejí kopie diplomů, ještě není zkompletováno, pak se musí poslat žádost přes
internet přesný termín odevzdání zjistí L. Brodová je potřeba vytvořit seznam lidí, kteří nedodali
diplom (15-20 lidí) - následně bude P. Žufníčková urgovat - seznam vytvoří L. Brodová

Psychiatrický sjezd - kolokvium Trauma (přihl. Kocourková, zmiňoval se Praško - chybí název a anotace,
doplnit 3. přednášejícího)


9.

název "Řešení traumatu z hlediska různých psychoterapeutických přístupů" anotace - PŽ sepíše a
pošle J. Praškovi ke schválení
nikdo jiný než pí. Kocourková a J. Praško se nepřihlásil, hledat další
přednášející (Gregoričová - zeptá se L. Brodová, byl by ochoten J. Berka)
EAP Vídeň - Berka, Koblic, Praško



board meeting - setkání s členy Evropského parlamentu, domluveno, že opakování bude po 2 letech vzniknou závazná pravidladebata o příštích kongresech, příští bude v Záhřebu problém ve
zdravotnictví a mimo zdravotnictví, někteří vidí psychoterapii jako nástroj a ne profesi jako
takovouEvropský certifikát součástí standardu?
probíhají kontroly institutů v jednotlivých

zemíchplán udělat Evropský registr psychoterapeutů
plán udělat kongres v Bruselu a pozvat
tam poslance - Špidla? nespokojenost Norska s členstvím v EAP, ale nespecifikovanými konkrétními
problémy
v Německu, Lotyšsku, Polsku i u nás bojují různé frakce
za ČAP byl přítomen p.
Drahota vytvoří se PR systém pro podporu EAP - profesionální organizace
European Clarification
Framework - definovány různé profese, snaha o sjednocení válka na Ukrajině - do Vídně budou
dopraveni psychoterapeuté z Ukrajiny a proškoleni (náklady cca 5000 EUR)
postoj k imigrantům - je
třeba jim pomoci, mnoho lidí s nimi už pracuje - uprchlíci jsou velmi traumatizovaní, bylo by potřeba
vytvořit centralizovaný systém
10.

Kritéria schvalování výcvikových programů


11.

proběhla schůze A. Paloušová, J. Praško a další
přišlo málo podnětů zvenčí
potřeba
systematizovat a zpřehlednit, ale obsahově se nic zásadního nemění další schůze během dubna
ČAP a návrh certifikace



ČAP připravuje vlastní systém certifikace psychoterapeutických výcviků
L. Brodová dohledá
listinu od MZ pověřující ČPS ke schvalování výcviků ČAP se snažila spojit s Martinem Holým, schůzka
zatím neproběhla

12. ČAP a návrh společného panelu na konferenci ČAP 28.9.2016 v Praze a návrh na několik setkání předtím v
Praze (Koblicovi ve Vídni oficiálně tlumočil Drahota)


13.

ČAP zve ČPS na svojí konferenci
schůzkám mezi ČAP a ČPS

Výbor tuto nabídku nepřijal a dává přednost spíše bilaterálním

Účetnictví 2014 - kurzy


14.

vyřešila P. Horáková s paní Netušilovou
na rok 2015 byly již byly platby za kurzy mírně navýšeny a
je potřeba rok 2015 v bilanci za kurz sledovat
Stížnost p. Nicek



15.

paní doktorka Čepelíková není členkou ČPS a je v předatestační přípravě ke klinické psychologii je
potřeba řešit s Asociací klinických psychologů - panu Nickovi odpoví O. Pěč
Aktuální, opětovný souhlas s textem návrhu nástavbové atestace z psychoterapie do zápisu (podle
návrhu poslance doc. Hegera - viz Praško)



16.

výbor souhlasí s textem návrhu nástavbového oboru psychoterapie pro klinické psychology a lékaře
(zejména psychiatry)
Témata na setkání s instituty naplánované na 5.4.2016 ve 14 hod. (+ pozvánka institutům).



17.

pozvánka institutům šla již 2x
postup při recertifikaci - nová kriteria
webový formulář pro
nové přihlášky, který musí zájemce nejprve vyplnit a pak ho vytiskne, vzor na
http://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=51&Itemid=9
3 - automatická kontrola tak, aby bylo vyplněno vše - P. Žufníčková ověří u Petrose Michailidise
Různé



věd. prac. schůze 1.4.2016 - O. Pěč pošle P. Žufníčkové certifikáty; již je zadáno, ale ještě nepřišlo
rozhodnutí; dalším garantem je Karel Koblic, protože AKP chce 1000,- Kč za každou akci, výjimkou je,



když garant je členem AKP vytvořit cesťáky za konferenci ve Vídni pro J. Berku, K. Koblice a J. Praška P. Žufníčková
schválit fakturu paní Netušilové 3 225,- Kč - odsouhlaseno

Zapsala: Petra ŽufníčkováOvěřil: Karel Koblic, Ondřej Pěč

