Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 7.11.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Karel Koblic, Jan Kubánek, Marie Lhotová, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Petra
Žufníčková
Omluveni: Ludmila Dušková, Ján Praško
Hosté:
__________________________________________________________________________________
1.

Vědecký den - termíny a témata pro další rok
• termíny 27.4., 5.10.2018 - P. Žufníčková zarezervuje Lékařský dům
• téma 1: Aplikace psychoterapie v různých oblastech (zdravotnictví, školství, sociální práce,
živnostenské oprávnění)
• téma 2: Psychoterapie v péči o duševně nemocné

2.

Certifikovaný kurz, MZ ČR, příp. další termín
• P. Žufníčková předložila fakturu za organizaci říjnového kurzu ve výši 5 900,- Kč - schváleno
• další termín nebyl stanoven

3.

Návrh funkčního kurzu pro lékaře
• žádné nové informace

4.

Schvalování výcvikových programů – komise, odměny
• členům komise doposud nebyl uhrazen rok 2016 a 2017 - (4 x 1000,- Kč za setkání) - P.
Horáková pošle P. Žufníčkové seznam členů schvalovací komise + částku a P. Žufníčková zajistí
proplacení na DPP nebo fakturu spolu s odměnou J. Jakubů
• do budoucna návrh placení: účast na setkání 2 000,-, za přípravu bude vždy upřesněno podle počtu kusů posuzovaných žádostí

5.

EAP a ČAP
• proběhlo setkání ČAP (J. Drahota, M. Kokešová) a ČPtS (K. Koblic, O. Pěč), momentálně se
dokončuje zápis - u K. Koblice

6.

Dopis doc. Růžička, doc. Balcar
• doc. Balcar - A. Paloušová sepíše odpověď, možnost sejít se s ním v Piešťanech
• doc. Růžička - K. Koblic napíše odpověď, bude zveřejněno na webu

7.

Media
• větší zájem o téma psychoterapie

8.

www a logo
• faktura za zhotovení webu ve výši 25 000,- Kč bude projednána následně
• bude potřeba zaplatit grafičce logo - po dokončení
• prolinkovat etický kodex
• informace pro pacienty - chybí kontakt na MUDr. Lorence
• upravit kontaktní informace na titulní stránce

9.

Úřad vlády a protiprávní sterilizace
• J. Kubánek sdělil informace z jednání

10. Hospodaření 1. pol. 2018
• schváleno
11. Reforma
• existuje projektový záměr na „nové služby“
• K. Koblic bude psát nesouhlasné stanovisko s částí reformy (projekt rozšířené ambulantní
péče)
12. Ostatní
• Stížnost, v níž se nejedná o členy ČPtS, ale ČPtS odpoví - odpověď sepíše A. Paloušová
• návrh rozšířit služby etické komise i pro veřejnost
• angažovat se osobně v těchto případech? - diskuse
• J. Kubánek zjistí termín, do kdy je nutné navrhnout kandidáty do výboru - na příští výbor
• inventarizace – P. Žufníčková

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
5.12.2017
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

