Přítomni: Jiří Berka, Karel Koblic, Ondřej Pěč, Alena Paloušová, Ján Praško, Michal Kryl, Petra Horáková, Petra
Žufníčková
Omluveni: Lea Brodová, Ludmila Dušková, Jan Kubánek
Neomluveni:
Program:
1.

Sekretariát – předávání, smlouva o mlčenlivosti (Paloušová)






2.

schůze výboru budou nadále probíhat na Ústavu klinické a patologické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
nové kontakty na web - bude uveden jen email, nikoliv telefon
doručovací adresa na ČLS - zeptat se na ČLS JEP ředitelky sekretariátu paní Ponocné, tedy ČLS nebo
P.O.Box - P. Žufníčková
potřeba přestěhovat 20 šanonů - zeptat se na ČLS JEP ředitelky sekretariátu paní Ponocné - P.
Žufníčková
2 tiskárny - starou odepsat - vyřídí P. Horáková, nová je starší než 5 let - P. Horáková vyzkouší a
případně převeze A. Paloušové pro potřeby schvalovací komise
Konference 2015 – vyúčtování (P. Horáková), příspěvky, fotky





3.

konference byla zisková, výbor schvaluje vyúčtování konference
jako zpětná vazba přišlo zpět cca 15 dotazníků
zlepšit stravování (nebyla možnost si objednat na místě) a registraci na workshopy - příště stanovit
poplatek
málo místa při rautu - barové stolky?, zvýšit poplatek?
Shromáždění členů, zápis, stanovy, etický kodex






4.

připomínky právníka ČLS JEP JUDr. Vacka z roku 2014 nejsou ve stanovách zapracovány, Koblic požádá
Kubánka
na příští sjezd ČLS JEP připravit návrh a ten tam přednést
etický kodex
noví členové:
a. Viktória Ženková - má doporučení pouze od jednoho člena – nepřijata – Žufníčková
b. Anna Neuwirthová - přijata za člena
Dotazník - anketa (Kryl, Kubánek)


5.

na příštím výboru budou prezentovány výsledky
Dotazník - Řiháček





požadavek ČPS: 2 členové výboru budou mít přístup k datům
s dotazníkem stále není spokojenost
závěr: O. Pěč sepíše stanovisko ČPS a pošle ke schválení

6.

Věd. prac. schůze 1.4. (J. Berka) a 21.10.2016 na web – garant a téma








7.

Humor v psychoterapii
koordinuje Jiří Berka, přednáška Honzák, Schorm
co nejdříve na web - P. Žufníčková
rozesílka emailem - P. Žufníčková
doporučení: další dva panelisty domluvit dopředu + by bylo dobré mít 3. přednášejícího
O. Pěč zařídí akreditacei, J. Berka mu pošle program
21.10.2016 - poslat žádanku; garant a téma příště
Certifikovaný kurs – recertifikace (dokumenty – Brodová) a obsah

Podklady pro recertifikaci zajistí Brodová (podklady zašlou m.j. Koblic, Pěč, Praško)Instituty vyzvány
k aktualizaci literatury
Doc. Kocourková a Koblic aktualizovali otázky ke zkoušce
8.

Psychiatrický sjezd (Psychoterapeutické sympózium červen 2016)



9.

téma Trauma
vyzvat členy k aktivní účasti
EAP Vídeň (stanovisko k novele ECP)




hotel zamluven (1 dvojlůžkový pokoj)
ČT-SO Koblic, ČT-PÁ Berka, PÁ-SO Praško10. Kritéria schvalování výcvikových programů







Diskuse
schůze 16.2.2016 ve 14:30 u A. Paloušové
nová pravidla od roku 2017
zejména upřesňování (a dokládání) praxe, přijímací kritéria
na příštím výboru budou sděleny výsledky schůzky

10. Novela SZV


nyní vyšel nový seznam, stačí reakce před prázdninami

11. Stanovisko – standardy MZ ČR



návrh standardů psychiatrické péče v připomínkovém řízení
výbor schvaluje připomínky ke standardu CDZ a pověřuje Pěče k připomínkování

12. Inzeráty





O. Pěč 2 inzeráty - schváleno
L. Brodová 1 inzerát - schváleno
dbát na pravidla - rozsah a exspirace

13. Různé



na výboru 1.3.2016 je omluven K. Koblic, povede A. Paloušová
K. Koblic připraví program

Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřil: Karel Koblic, Ondřej Pěč

