Zápis ze schůze výboru České psychoterapeutické společnosti dne 5.11.2013
Zápis ze setkání výboru ČPS ČLS JEP 5. 11. 2013 od 14 hodin
Přítomni: Vyhnálek, Pěč, Koblic, Hellerová, Kožnar, Slavíčková, Paloušová, Horáková
Omluveni: Kratochvíl, Praško, Berka, Gjuričová, Brodová
• Stanovy a etický kodex – Mgr. Horáková připomene dr. Jakubů, aby poslal do 20. 11. 2013 zapracované
připomínky stanov, na prosincové schůzi je třeba navrhnout termín valné hromady a doladit Stanovy a etický
kodex
• Hospodaření 2012 – revizní komise – Mgr. Slavíčková informovala výbor, že do příští schůze revizní komise
vypracuje stanovisko.
• Web – Mgr. Horáková požádá nového webmastera o překlopení webových stránek do nového systému.
Stávající stránky jsou nepřehledné, Mgr. Horáková požádá členy výboru o přípravu připomínek, které se
prodiskutují na prosincovém výboru.
• Setkání s instituty – návrh 4. 2. 2014 od 14 hodin, dr. Koblic pošle Mgr. Horákové dopis pro instituty, únorová
schůze tedy proběhne od 13 hodin!
• Vědecko-pracovní schůze – dr. Berka vypracuje zprávu. Přesun původně lednového termínu na 11. 4., 28. 3.
nebo 4. 4. (Mgr. Horáková zjistí, kdy je v Lékařském domě volno). Je třeba dát ihned změnu na web – dr. Berka.
Nápad na téma možná vyjde z konference v Trenčianských Teplicích – „poruchy vnímání“ (navrhnul doc.
Kožnar) v prosinci upřesníme témata. Prosíme o návrhy nepřítomné členy výboru.
• Překlad textu EAP kompetencí, text má cca 20 stran, výbor souhlasí s tím, že se doc. Kožnar zeptá příbuzné,
dr. Pěč se také zeptá, na prosincové schůzi částky výbor porovná a odsouhlasí jednu variantu.
• Trenčianské Teplice – na konferenci jede dr. Koblic a dr. Paloušová
• Výkony adiktologie: reakce navrhujících – dr. Koblic psal MZ v rámci připomínkového řízení, odpověděla nám
dr. Cabrnochová, že podporují naše stanovisko, stále je to v běhu. Chystá se nové připomínkové řízení drobné
novely, výkony adiktologie by neměly být v takové podobě, jak tam jsou, nový návrh přijde do 14 dní. Nový
seznam vyjde v lednu se splatností v roce 2015.
• Návrh kontinuálního vzdělávání – připravil dr. Vyhnálek – Mgr. Horáková rozpošle všem členům mailem
• Nabídka předplatného – dr. Slavík z Ambitmedia nabídnul předsedovi společnosti dr. Koblicovi možnost
předplatného elektronické verze časopisu Zdravotnické noviny pro členy společnosti. Výbor rozhodnul o tom,
že dr. Koblic za nabídku poděkuje, ale společnosti ji nevyužije.
• EAP – návrhy naplňování podmínek (zápis květen: „Výbor konsensuálně považuje za nutné před dalším
projednáváním návrhu lépe vymezit oblasti poskytování psychoterapie včetně upřesnění názvů psychoterapií v
dané oblasti (názvy, kvalifikace + kompetence).
Do příští schůze přinesou členové výboru návrhy kvalifikačních názvů a kompetencí pro další diskusi.“ Zapsala:
Horáková

