Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 7.6.2016
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Karel Koblic, Michal Kryl, Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško, Petra
Žufníčková
Omluveni: Lea Brodová, Ludmila Dušková
1.

Nová sekce


2.

Nová sekce zvolila předsedkyni Mariii Lhotovou a ta byla všemi hlasy kooptována do výboru ČPtS
Stanovy (Kubánek – se zapracovanými připomínkami JUDr. Vacka)




3.

výbor souhlasí se stanovami
Petra umístí na web stanovy přijaté výborem společnosti dne 7.6.2016 diskutované 13.11.2015 na VH opravit o.s. na z.s. + změnit zkratku společnosti na ČPtS
Dotazník - anketa (Kryl, Kubánek)




4.

je potřeba vytvořit souhrn ke zveřejnění na webové stránky - do konce června obdrží výbor komentář
(Kryl, Kubánek) a vyjádří své stanovisko emailem
je potřeba ještě ujasnit některé drobnosti - diskuse
Petra následně graficky upraví a pověsí na webové stránky
Věd. prac. schůze 21. 10. 2016


5.

řečníci Junek, Vyskočilová, Novotný - další návrhy posílat Ludmile Duškové
Certifikovaný kurz – administrátor a úhrady lektorům




recertifikace schválena akreditační komisí MZ, čekáme na závěrečné stanovisko MZ
K. Koblic měl schůzku s paní ředitelkou Strnadovou a dalšími zástupci MZ ČR, jednání bude pokračovat



výbor souhlasí, že paní Netušilová převezme celý objem práce (tedy i část po Dr. Brodové) - zvýšení
nákladů
přihlášky se posílají paní Netušilové - změnit na webu - Petra
výbor po diskusi souhlasí s výjimečnou možností po individuální dohodě s žadatelem, který absolvoval
kurs v předchozích letech a nešel ke zkoušce, absolvovat pouze části kurzu (teorie, supervize, zkouška),
pokud předchozí kurz nebyl absolvován déle než před 5 lety - cena 2300,- Kč teorie, 3000,- supervize,
1500,- zkouška + 500,- poplatek za blokaci místa za každou část
navýšení platby lektorům z 800,- Kč za 60 minut na 800,- Kč za 45 minut paní Netušilová nedoporučuje,
výbor zatím odkládá - K. Koblic požádá pí. Netušilovou o návrh na cenu kurzu při zvýšené platbě






6.

Hospodaření 2015



Výbor souhlasí s výsledkem hospodaření za rok 2015 – rozdělování příjmů a výdajů do různých částí je potřeba hlídat - Petra
vyžádat si výsledek hospodaření za 1. čtvtletí 2016 - Petra

7.

Psychiatrický sjezd – koordinátor


8.

Koblic se nezúčastní, bude koordinovat Ján Praško
Kriteria schvalování výcvikových programů






9.

hledat minimální úpravy, které budou pro všechny přijatelné
výčet profesí?
Asociace klinických psychologů bude přes prázdniny na návrhu pracovat
ČPtS by měla také podat nějaký návrh - upřesnit hodiny supervize, podíl zdravotníků, kriteria apod. vzít stávající kriteria jeden po druhém - po prázdninách schůzka
do příštího zasedání výboru každý sepíše své podněty
Změny webu – od 15,00 host (správce webu Petros Michailidis)









prostá změna webu (převod do vyšší verze Joomly) - tento rok cca 10 000,- Kč
požadavky ČPtS: sekce pro členy, databáze členů, přihlášky na členství, přihlášky do sekcí, akreditace
institutů + certifikát - potřeba ujasnit si, co má obsahovat
přístup výboru na úložiště
zřídit společný pracovní prostor - nesouvisí s webem
databázi členů si povede ČPtS sama - poplatky musí spravovat ČLS
schváleno výborem převedení + případné další navýšení o další aplikace - cca 50-100 hodin
Petros Michailidis pošle návrh postupu vývoje webu - Petra zjistí termín

10. Ostatní








Výbor ČPtS souhlasí s opětovným podáním výkonů dr. Pěčem na MZ a jejich úpravou v souvislosti s
reformou. Jedná se o tyto výkony: psychiatrická krizová péče, emergentni psychoterapie, změna
omezení frekvence výkonu u skupinových psychoterapií. U emergentni psychoterapie je nutno
upřesnit omezení místem. Dále výbor explicitně souhlasí s návrhem výkonu Podpůrné terapeutické
aktivity.
29.9. (30.9.)- 1.10.2016 konference v Záhřebu – výbor souhlasí s účastní dvou členů - Ján Praško + K.
Koblic? - Petra zjistí ceny letenky vs. vlak (nejpozději 30.9. v poledne příjezd, v sobotu 1.10. odpoledne
odjezd)
Ján Praško pošle Petře místo konání
u ČLS jsme vedeni jako ČPTS, protože ČPS je Česká pediatrická společnost - upravit na všech
dokumentech na ČPtS - vyjednat s ČLS - Petra
21.6.2016 schůze s ČAP

Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřil: Karel Koblic, Ondřej Pěč

