Profesní organizace psychoterapeutů v České republice, člen Evropské asociace pro psychoterapii

Výbor České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP
LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

V Praze dne 9. srpna 2017

Vážení kolegové,
S hlubokým znepokojením vidíme, jak zveřejněná nová kritéria pro výcvikové instituty

prohlubují propast na české psychoterapeutické scéně.

Považujeme tento Váš krok za krok extrémně špatný směrem, který neodpovídá

současné interdisciplinární realitě a povede pouze k dalším mocenským sporům a v
důsledku k obecné ztrátě prestiže psychoterapie a její fragmentaci do jednotlivých
rezortů.
Znovu jasně prohlašujeme, že není naším zájmem, jakkoliv ohrožovat psychoterapii ve
zdravotnictví ani komentovat kritéria, která si případně nastaví jednotlivá
ministerstva. Psychoterapie hrazená ze zdravotního pojištění se musí dále rozvíjet a
rozšiřovat.
Nicméně kroky Vašeho výboru považujeme za ohrožení existence psychoterapie jako

nezávislé pomáhající profese poskytované v rámci různých rezortů, jejíž existenci se
ČAP cítí vázána hájit.
Návrh kritérií nebyl s instituty diskutován, respektive jejich nesouhlas byl ignorován.
V zápisu výboru Psychiatrické společnosti z 1. února 2017 navíc čteme, že výbor této
společnosti doporučuje širší pojetí psychoterapie.
Chceme Vám tedy oznámit, že Česká asociace pro psychoterapii podniká následující
kroky:

poštovní adresa: ČAP
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1. Pracujeme na vytvoření vlastních kurzů pro klinické psychology a
psychiatry a na jejich certifikaci Ministerstvem zdravotnictví. Tím
umožníme výcvikovým institutům alternativní cestu do zdravotnictví pro
absolventy jejich výcviků.
2. Podali jsme podnět k výboru EAP na odebrání statutu národní
akreditační asociace ČPS pro hrubý rozpor Vašich požadavků na
vzdělávání s literou a duchem EAP
3. Připravujeme právní kroky k napadení Vašich kritérií na Ministerstvu
zdravotnictví a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Jsme samozřejmě v zájmu české psychoterapie stále ochotni k jednání. Naší
nepřekročitelnou hranicí je ovšem respekt ke koexistenci psychoterapie mimo
zdravotnictví a pozastavení platnosti současných kritérií.

Prosím o brzkou odpověď, zda má výbor ČPS zájem v této věci jednat.
V úctě,

PhDr. Jiří Drahota,
předseda ČAP
drahota@centrum.cz

strana 2 z celkem 2

