Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 4.10.2016
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Ludmila Dušková, Karel Koblic, Michal Kryl, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško,
Petra Žufníčková

Omluveni: Jiří Berka, Jan Kubánek
•

Certifikovaný kurs – prodloužení akreditace a úhrady lektorům
•
•

K. Koblic před týdnem (27.9.2016) dodal rozklad – nejzazší termín odpovědi z MZČR do 27.10.2016
(nerozhodne-li se ve správním řízení pro klasifikaci náročnosti a neprodlouží lhůtu na 60 dnů)

•

zájemcům o kurs byla odeslána informace o stávající situaci; pokud nebude prodloužení schváleno do
konce října 2016, tento běh kurzu bude zrušen (plánovaný termín kurzu 28.11.-2.12.2016)

•

zaslán email ministrovi se žádostí o schůzku

•

diskuse o platbách odložena – A. Paloušová: do kalkulace zahrnout náklady na schvalovací komisi

•

MZ a strategie
•

•

viz výše
Hospodaření 2016

•
•

výbor byl informován o hospodaření za 1. pololetí - schváleno
EAP Záhřeb

•

přijata tzv. kybernetická psychoterapie

•

členská komise posuzuje formální kritéria a schválila žádosti o transpersonální psychoterapii, což
vyvolalo velké diskuse, rozhodnuto bude v únoru

•

EAP chce prosadit povolání psychoterapeut do evropského katalogu prací, což se stále nedaří –
Evropská federace psychologických asociací vs. EAP, i zařazení by pro členské země bylo pouze
doporučující, nikoliv závazné, EAP ve sporu o míře financování lobbistických aktivit

•

Metoda ABA - stanovisko
•

•

výbor schválil návrh A. Paloušové – odešle K. Koblic
ČPtS a ČAP

•

A. Paloušová se účastnila konference ČAP 28. - 30. září 2016 – hlavní téma zdravotnictví

•

výbor schválil proplacení příspěvku ve výši celého poplatku – 2 700,- - A. Paloušová přinese doklad

•

•

žádost o 3. reakreditaci, dopis z 5.9.2016, došlo 14.9.2016 – usnesení, že MZČR zastavuje řízení

výbor diskutoval výzvu ČAP a odpověď A. Paloušové - vzhledem k tomu, že ČAP žádné vyžádané
materiály výboru neposkytla, výbor na výzvu nebude odpovídat
Kritéria schvalování výcvikových programů

•

výbor se seznámil s dopisem MUDr. H. Čermákové či ČSPAP - nesouhlasem "s poslední verzí kritérií" –
K. Koblic odepíše

•

návrh prodloužit institutům, kterým končí schválení jejich programu v roce 2016, do konce roku 2017

•
•
•

prodebatovávány připomínky jednotlivých členů výboru a první připomínky AKP ČR, K. Koblic pošle
všem upravený dokument
cílem je kritéria zpřesnit a snad i zkvalitnit
Změny webu

•

Petros Michailidis nekomunikuje, připravena členská databáze

•

k nahlédnutí na http://psychoterapeuti.sortep.cz

•

Ostatní
•

přihláška Nina Nechanická – přijata

•

cestovní příkazy Praško, Koblic – Petra zařídí

Příští zasedání výboru 1.11.2016 ve 14 hod.
V lednu schůze výboru mimořádně až druhé (!!!) úterý v měsíci, tedy 10.1.2017, navíc v prodlouženém čase
od 13 do 17 hod.!!!

Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřil: Karel Koblic, Ondřej Pěč

