Zápis ze schůze výboru únor 2011
1. Stanovy ČPS – Paloušová rozešle výboru návrhy stanov ČPS a ČLS JEP. Kožnar, Vyhnálek a Paloušová budou
pracovat na úpravách, upravený návrh Stanov ČPS bude schválen na nejbližší Valné hromadě.
2. Seznam psychoterapeutů na webových stránkách – po Pečené přebírá Berka a Radovská.
3. Certifikovaný kurz – Brodová informuje o organizaci kurzu, nejmenší počet uchazečů 8, cena za kurzu by měla
být 6-7000Kč, kurz se bude konat v psychoterapeutickém středisku Břehová 3 v Praze 1. K březnovému kurzu
2011 je předběžně přihlášeno 11 uchazečů. Certifikovaný kurz zakončený zkouškou nahrazuje funkční
specializaci. O tom je třeba informovat zdravotní pojišťovny, vzdělávací instituty, IPVZ a vyvěsit na webové
stránky ČPS, psychiatr spol a AKP ČR.
4. Konference EAP ve Vídni 18.-20.2. – zúčastní se Praško, Kožnar a Berka.
5. Účast na aktivitách kompetencí (EAP) - rozhodne se na březnovém výboru.
6. Zpráva z Valné hromady – dopracuje Kožnar, Radovská a dá k vyvěšení na web.
7. Kratochvíl předává informace o 28. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích, která se
bude konat 2.- 5.11.2011 v hotelech Fontána. Zahájení plenárním zasedáním 2.11. ve 14 hodin. Úvodní téma
„Integrace i samostatné přístupy“. Přihlášky budou rozesílány v květnu a červnu. Podrobné informace budou
ke stažení na www.psychoterapeuti.cz.
8. Etický kodex – prostudoval Peč, Radovská rozešle kodex jako přílohu k zápisu a vyvěsí na web.
9. Webové stránky – Berka informuje o průběhu předání hesel a zaučení práce s modernější verzí programu,
cena za překlopení do nového programu a zaučení je cca 5000 Kč. Výbor schválil. Fakturaci zařídí Radovská.
10. Na webové stránky je třeba vyvěsit upravený formulář přihlášky do ČPS se zvýrazněnou informací o
doporučení dvou stávajícíh členů. Zařídí Radovská.
11. Sjezd ČLS -Hellerová – sjezd potvrdil stávajícího předsedu ČLS prof.Blahoše
12. Nakladatelství Triton – Pěč – jako dar lze pro ČPS vybrat knihy z nabídky katalogu do hodnoty 10.000Kč.
Nechť členové výboru sdělí vybrané knihy Pěčovi. Katalog bude rozesílán v 2. kole voleb do EK a RK.
13. Výbor schválil výši částky na drobná vydání 5.000Kč, tak jako v předešlých letech.
14. Výbor vede na vědomí informaci IPVZ o vzdělávacích programech
15. Výbor bere na vědomí návrh zákona 95 a 96 o zvdělávání lékařů a nelékařských zdrav. pracovníků.
16. Pracovní dny v Lékařském domě (Purkyňky) – budou 2x ročně, Radovská zajistí termíny v únoru a říjnu 2012
v čase cca od10 do15 hodin. Přesedajícím bude jeden z členů výboru. Návrhy témat – psychotraumatologie,
ztráta zaměstnání, dopad profese psychoterapeuta na soukromý život, komunikace mezi různými směry,
syndrom vyhoření.
17. Výbor debatoval o úhradách psychoterapie ze zdrav. pojištění

