Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 6.12.2016
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 kurz – prodloužení akreditace, platba za duplikát, ing. Hana Netušilová
•

stále nemáme žádné informace o výsledku, nyní materiály leží u rozkladové komise MZČR, o rozkladu
rozhodne ministr

•

H. Netušilová ke konci roku 2016 končí, předběžně práci převezme Petra Žufníčková; H. Netušilová
připraví manuál pro nástupce

•

odsouhlaseno proplacení prací H. Netušilové ve výši 6 150,- Kč

•

odsouhlasen poplatek za duplikát certifikátu ve výši 1 000,- vč. DPH

•

Návrh novely vyhl. MZ ČR o seznamu výkonů, zástupce k SZV
•

•

elektronická databáze výkonů – K. Koblic bude mít přístup
ČLS – elektronické volby

•
•

J. Kubánek prostuduje a bude informovat výbor – nepřítomen, přesunuto na příště
Inzerce, výzkum a programy na síti

•
•

žádost od Chadi El-Moussawiho – zamítnuto – K. Koblic zašle p. El-Moussawimu odpověď
Kritéria schvalování výcvikových programů

•

proběhla diskuse

•

10.1.2017 proběhne delší setkání

•

uzávěrka v květnu 2017

•

Změny webu
•

P. Michailidis nekomunikuje, ukončujeme spolupráci – Petra mu napíše email

•

zjistit, kdy se Petrosovi platila poslední faktura – Petra (6050,- Kč ze dne 24.6.2015)

•

Petra aktualizuje čl. databázi podle informací předávaných ČLS

•

•

Petra zjistí rozpočet na nové stránky podle požadavků, které byly domluveny s P. Michailidisem (nový
webmaster Jan Průcha)
Rozpočet, členské poplatky

•

poslat na ČLS rozpočet do 16.12.; Petra připraví a pošle O. Pěčovi ke kontrole

•

výbor odsouhlasil, že výše členských poplatků zůstane pro rok 2017 stejná

•

484 členů

•
•

EAP – zkontrolovat výši poplatku, která závisí na počtu členů
Spolupráce s psychosomatiky (Společnost psychosomatické medicíny)

•

navrhují pořádat své akce po vědeckém dni ČPtS – cca od 14 hod. – výbor souhlasí

•

ČPtS rozešle svým členům informace o jejich akcích, oni o našich

•

Různé
•

EAP – 23.-25.2.2017 zasedání ve Vídni, odsouhlasena účast K. Koblice a J. Praška – Petra zařídí
ubytování; jízdenky si pořídí K. Koblic a J. Praško

•

další:
EAP Board Meetings Antwerp (Belgium): September 28 - 30, 2017
WCP Congress in Paris, France "La vie et l'amour au 21°siècle" - "LIfe and Love in the 21st century", 24
- 28 July 2017
EAP Board Meetings Vienna (Austria): February 22 - 24, 2018
EAP Board Meetings Belgrade (Serbia): October 18 - 19, 2018

•

návrh A. Paloušové – vysvětlit odborné veřejnosti rozdíly mezi přístupy ČPtS a ČAP – na podzimní
vědecké schůzi?

•

pověsit na web informaci, že výcvik je primárně určen pro klinické psychology a lékaře – text připraví
K. Koblic

•

pověsit na web informaci pro pacienty o pravidlech poskytování psychoterapie jako léčby – text
připraví K. Koblic

•

novelizace vyhlášky o speciálních službách – návrh K. Koblice nereagovat

•

členství – zjistit na ČLS, zda po dvou letech neplacení členského příspěvku dochází automaticky
k vyloučení člena – Petra

•

Koblic informuje o pokračující korespondenci s Českou společností pro psychoanalytickou
psychoterapii (ČSPAP) týkající se kritérií

Příští schůze výjimečně druhé úterý v měsíci 10. ledna 2017 a to v prodlouženém čase od 13,00 do 17,00 hod.!!!

