Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 1.11.2016
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Jan Kubánek, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Petra
Žufníčková

Omluveni: Michal Kryl, Ondřej Pěč, Ján Praško

•

Certifikovaný kurs – prodloužení akreditace a úhrady lektorům
•

stále bez reakce ze strany MZ, lhůta 60 dní uplyne 26.11.2016

•

K. Koblic zformuloval a ing. Netušilová zaslala dopis přihlášeným na kurz, kde je informujeme o situaci

•

následně umístit na www stránky informaci o pozastavení řízení, odvolání a finální rozhodnutí – Petra
na základě podkladů od K. Koblice

•
•

MZ a strategie
•

•

projednáno
Návrh novely vyhl. MZ ČR o činnostech

•
•

K. Koblic připomínkoval činnosti adiktologů
Návrh novely vyhl. MZ ČR o seznamu výkonů, zástupce k SZV

•

K.Koblic se domluví s O. Pěčem na dalším postupu ohledně skupinového výkonu

•

termín do 4.11.2016

•

ČLS – elektronické volby
•

J. Kubánek prostuduje a bude informovat výbor

•

orgány ČPtS mají mandát do roku 2018

•

Inzerce a výzkum
•

schváleno zveřejnění 3 inzerátů, jeden z nich s úpravami

•

schválena záštita společnosti nad Symposiem o skupinové psychoterapii (SUR)

•

schváleno rozeslání dotazníku Lucie Kozákové (Fenomén pláče terapeuta v procesu terapie – výzkum)

•

•

•

dohoda na dalších krocích

Jan Řehák oslovil ČLS s návrhem spolupráce při natáčení dokumentu o psychospirituální krizi –
z výboru ČPtS nemá nikdo zájem – K. Koblic odpoví
Kriteria schvalování výcvikových programů

•

sešla se schvalovací komise – proběhla další debata nad kriterii

•

10.1.2017 proběhne delší setkání
Změny webu

•

•

Petra naposledy osloví P. Michailidise a pokud nebude do prosincové schůze komunikovat,
ukončujeme spolupráci
Různé

•

EAP - v únoru 2017 proběhnou volby do orgánů společnosti – info, pokud by ČPtS měla zájem
nominovat kandidáta

Příští schůze 6.12.2016 ve 14 hod. (+ upozornění: schůze výboru v lednu mimořádně druhé úterý, tedy 10.
ledna 2017 v prodlouženém čase od 13,00 do 17,00 hod.!!!)

