Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 7.3.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Michal Kryl, Jan Kubánek, Marie Lhotová, Alena Paloušová,
Ondřej Pěč, Petra Žufníčková, host Jan Průcha - web
Omluveni: Ján Praško

•

Web – host (úprava a logo, členění, smlouva, platba web hosting)
•

schválena struktura (na adrese http://psycho.webrevol.cz/)

•

přidat vzdělávaní, v rámci toho instituty – schvalovací komise, certifikovaný kurz apod.

•
bude potřeba vytvořit přihlašovací formulář pro instituty – potřebná pole ve spolupráci s A.
Paloušovou a O. Pěčem
•

připomínkována loga, grafička pracuje na další verzi

•

kriteria – O. Pěč pošle Petře tabulku, ta doladí s Honzou, aby byl prvotní návrh formuláře

•

web bude zahrnovat členskou databázi (člen/nečlen, psychoterap. atestace ano/ne , na web ano/ne a
další dle potřeby – lze libovolně přidávat)

•

informace na okraj: email máme od 332 z 475 členů, chtělo by dohledat zbytek – Petra nebo student?

•

úložiště dokumentů bude centralizované a jednotlivým dokumentům budou přiřazována práva

•

elektron. voleb. systém – J. Průcha a J. Kubánek

•

•

•

bude potřeba součinnost všech, zejména aktualizace textů

•

výhled předání díla – 31.5.2017

Certifikovaný kurz + platba Ing. Netušilová
•

schváleno proplacení faktury pro Hanu Netušilovou ve výši 1725,- Kč

•

MZČR prodlužuje akreditaci pro klinické psychology

•

MZČR neprodlužuje akreditaci pro psychiatry

•

K. Koblic navrhuje podat rozklad (ministrovi) proti zamítnutí prodloužení akreditace pro lékaře –
výbor souhlasí

•

19.-23.6.2017 bude kurz pro klinické psychology, informace od K. Koblice / J. Kocourkové na web +
rozeslat zájemcům, aby posílali podklady - Petra

•
•

•

•

sekce pro členy – články, zápisy, další dokumenty – pro každého zvlášť přístup – jen do dokumentů,
ne do vlastního prostoru, profily členů bude zadávat administrátor stránek

v případě, že rozklad nebude úspěšný, bude nutno podat žádost o akreditaci podle zákona 95
pokud bude akreditován funkční kurz pro lékaře, bude potřeba připravit totožný kurz i pro klinické
psychology

Strategie e-health
•

Národní strategie elektronického zdravotnictví

•

příliš rozsáhlá dokumentace – výbor se nebude tímto zatím zabývat

Elektronické volby a etická komise

•

•

volby do etické komise – využít elektronické volby – v dubnu sestavit kandidátku nejméně 5 osob –
každý přinese 1 jméno

•

více informací na http://www.cls.cz/dulezite/elektronicke-volby-pro-organizacni-slozky-cls-jep-z-s1153

Aktivity ČAP, etická stanoviska
•

•

•

•

•

•

výbor schválil odměnu 10 tis. pro právníka, aby vyhotovil výklad výkonu psychoterapie – zajistí K.
Koblic

•

stále nabízíme spolupráci při formulování podmínek uplatňování psychoterapeutického vzdělávání
mimo zdravotnictví

Vědecko-pracovní schůze 7.4.2017
•

program hotový, informace visí na webu

•

O. Pěč zajistí certifikáty – Petra pošle O. Pěčovi emailem připomínku

•

Petra rozešle pozvánky emailem

Kriteria schvalování výcvikových programů
•

J. Kubánek - počet hodin – uvádět přesně, kolik hodin bude čemu věnováno – připraví přílohu kriterií

•

přihlašování přes web – Petra a Honza – viz bod 1. Web – na základě podkladové tabulky od O. Pěče

•

K. Koblic shrne diskuse a zašle AKP ČR a psychiatrům

EAP Vídeň 23.-25.2.2017 (+ platba EAP)
•

výbor schválil platbu EAP – 1 641,20 EUR

•

platební karta pro zahraniční cesty - neprojednáno

„Metoda RUŠ“
•

•

výbor projednal – jednoznačně se zamítá – K. Koblic pošle vyjádření

Výkony dětské a rodičovské skupiny (jeden terapeut)
•

•

výbor vzal na vědomí stanoviska etických komisí

Terapeut. centrum Modré dveře – Petra odpoví a potřebujeme doložení psychoterapeut, vzdělání dr.
Schejbalové – v čem jí získala? (má dětské nebo rodinné?)

Skálova cena a Cena předsednictva ČLS JEP
•

návrh na Cenu předsednictva - MUDr. Olga Dostálová, CSc. - Nakladatelství Grada - kniha Péče o
psychiku onkologicky nemocných – poslala 2 knihy, přečte M. Kryl a L. Dušková – příště bude výsledek

•

•

Skálova cena za psychoterapii za práce z oblasti psychoterapie publikované v letech 2015-2016:
Jaroslava Raudenská a Alena Javůrková - The psychological context of labour pain – knihy zatím
nepřišly, Petra napíše

Inzerce (Frouzová, Kamba, Natama)
•

Frouzová

•
KIP – doplnit, že se jedná o nástavbový kurz nebo o kurz, který nenahrazuje komplexní vzdělávání –
Petra napíše
•
výcvik SUR ok, ale je potřeba místo „akreditovaný“ změnit na „schválený“ a upozornit, že kurz musí
začít v roce 2017

•

•

•

•

Kamba – inzerát je možno zveřejnit jako placený

•

Natama – A. Paloušová zkontroluje a zašle emailem stanovisko

Neplatiči
•

cca 20 členů má dluh před rokem 2016

•

zkontrolovat stanovy a napsat v souladu s nimi členům email o hrozícím vyloučení

Noví členové
•

Pavla Hodková

•

Helena Strnadlová

Různé
•

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

•

Jan Kubánek, revizní komise – Petra mu zaslala žádost o
aktualizaci http://psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=4
5"Itemid=45

•

Úřad vlády ČR – setkání – cílem je vytipování péče o poškozené – odpověď, že obecně podporujeme,
měl by se za ČPtS někdo zúčastnit - L. Dušková napíše email se žádostí o více informací

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
4.4., 2.5., 6.6.2017
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

