Zpráva o činnosti výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP za období od listopadu 2010 do
května 2014

Výbor společnosti se s výjimkou prázdnin setkával 1x měsíčně, většinou za přítomnosti jednoho člena revizní
komise. Zastupoval více než 500 členů společnosti.

Pracoval ve složení (bez titulů): Brodová, Gjuričová, Hellerová, Paloušová (místopředsedkyně), Berka, Koblic
(předseda), Kožnar (do 6.5.2014), Kratochvíl, Pěč (vědecký sekretář), Praško (místopředseda), Vyhnálek.

Atmosféra práce byla často napjatá a bouřlivá vzhledem k rozštěpení v postoji k podmínkám vykonávání
psychoterapie a vzhledem k tomu, že některým členům výboru chyběla loajalita ke stanovisku, které výbor
přijal.
Výbor však vždy dokázal k většinovému stanovisku dojít.
V tomto tématu většinově vycházel z reality psychoterapie jako léčby, kterou české zákony ukotvují do
zdravotnictví a tam jí stanovují nezbytná pravidla. Uplatňování psychoterapeutické kvalifikace mimo
zdravotnictví má tato pravidla pod jiným názvem (např. manželské poradenství) a nebo mu zatím taková
pravidla chybí. Nepodařilo se aktivizovat ty členy společnosti, kteří své psychoterapeutické vzdělávání a
kompetence uplatňují mimo zdravotnictví k tomu, aby se pokusili rámec svých psychoterapeutických aktivit
popsat a do psychoterapeutické společnosti včlenit.

Tolik na úvod, nyní přehled nejvýznamnějších aktivit výboru v tomto období.

Kromě vydávání takřka rutinních vyjádření k tématům relativně okrajovým až ke stanoviskům velmi důležitým
(např. vykonávání psychoterapie adiktology bez psychoterapeutické kvalifikace) výbor např.:

-

uspořádal a organizuje certifikovaný kurs a zkoušky ze systematické psychoterapie akreditované MZ
ČR vedoucí k psychoterapeutické kvalifikaci respektované státem a zdravotními pojišťovnami (jako
následovník certifikátu IPVZ) a uspěl v jeho recertifikaci

-

průběžně diskutoval a upřesnil schvalovací podmínky pro vzdělávací programy a dále na upřesňování
pracoval veden potřebou vzdělávání v psychoterapii postupně zkvalitňovat

-

uspořádal zatím 4 diskusní setkání se zástupci institutů, které nabízejí některý ze schválených
vzdělávacích programů

-

obnovil od roku 2012 tradici vědecko-pracovních schůzí - nově v podobě pracovních dnů (pátek) ve
frekvenci 2x ročně (nejbližší bude 24.10.2014)

-

uspořádal v roce 2011 zásluhou zejména prof. Kratochvíla a jeho kroměřížského týmu již 28. československou psychoterapeutickou konferenci - opět v Luhačovicích

-

prezentoval psychoterapii na odborných akcích m.j. na psychiatrických sjezdech, kde organizoval
sympozia psychoterapeutické společnosti

-

udržoval kontakt s EAP, na jejíž činnosti se podílí a současně hledal cesty k naplňování nebo úpravě
podmínek EAP

-

pokračuje v udělování Skálovy ceny za psychoterapii - nyní je vyhlášena pro publikace vydané v roce
2013-5

-

průběžně se angažoval v prosazování psychoterapie např. v koncepci či reformě psychiatrie či péče o
duševní zdraví, přípravě koncepce center duševního zdraví, v návrzích změn seznamu zdravotních
výkonů, v úpravách vykazování psychoterapie zdravotním pojišťovnám atd.

-

zástupci výboru se začali v roce 2013 setkávat se zástupci výboru Psychiatrické společnosti a
psychiatrické sekce ČAS k hledání společných stanovisek k poskytování psychoterapie

-

připravil návrh samostatných stanov společnosti (a jednacího i dalších řádů) a inicioval přípravu
etického kodexu

-

-

postupně upravuje a zpřehledňuje webové stránky společnosti
zpřehlednil a zlepšil hospodaření společnosti - bez navýšení členských poplatků - i za pomoci nové
sekretářky společnosti Mgr. P. Horákové (od roku 2011)
atd.

Zatím se nepodařilo ukotvit psychoterapii ve zdravotnictví pevněji - např. do právně formálního statutu
atestace, přestože jsme opakovaně jednali s měnící se reprezentací MZ ČR.

PhDr. Karel Koblic, předseda
Praha 20.5.2014

Chtěl bych zprávu o činnosti skončit poděkováním členům výboru. Těm, co do nového výboru opět kandidovali
a zejména těm, kdo již svoji činnost ve výboru končí - Gjuričové, Hellerové, Kratochvílovi a Vyhnálkovi. Dík patří
i bývalému předsedovi Kožnarovi, byť jemu se neděkuje snadno - na poslední schůzi totiž na členství ve výboru
rezignoval s tím, že s tímto výborem nechce být spojován.

Rád bych poděkoval i členům společnosti, ale i to je složité, protože vnímám hlavně členskou pasivitu. Leč
aktivním dík samozřejmě náleží.

