HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI APROBAČNÍ ZKOUŠKY
PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnické povolání: ………………………..………………………………………………….
Příjmení, jméno, titul uchazeče:…………………………………………………….....................
Datum a místo narození:…….…………………………...............................................................
Státní příslušnost: ………………………………………………….…..........................................
Kontaktní adresa na území ČR:………………………………………………………………......
…………………………………………………………………PSČ……………….……………….
Telefon:…………………………………...e-mail :..……………………………………….………

Kontrola totožnosti:

občanský průkaz

řidičský průkaz

pas

jiný doklad1

Kontrolu provedl/a: …………………………………………………podpis ………………………

Doba konání: od .............................................. do ...………………….........
Místo konání (název, adresa, PSČ):………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Příjmení, jméno, titul zdravotnického pracovníka způsobilého k vedení praktické části:
……………………………………………………………………………………………………….

Závěrečné hodnocení2:

Datum:………………

1
2

vyhověl/a

nevyhověl/a

Razítko, podpis:…………………………………….

Nehodící škrtněte
Na základě kritérií pro hodnocení praktické části aprobační zkoušky
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP, Oddělení uznávání kvalifikací - ONP/2
detašované pracoviště: Vinařská 6, 603 00 Brno
tel.: +420 543 559 555, e-mail:odboronp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Kritéria pro hodnocení praktické části aprobační zkoušky
Psycholog ve zdravotnictví
Obecné schopnosti
Orientace v problematice povolání Psycholog
ve zdravotnictví

Popis činnosti – zde vyplňte

Schopnost poskytovat zdravotní péči (student
předvede,
jak
plánuje,
poskytuje
a
vyhodnocuje zdravotní péči na základě
získaných vědomostí a dovedností)
Přístup k pacientovi/klientovi a efektivní
komunikace
Vedení dokumentace, zpráva z klinickopsychologického vyšetření (komplexního,
cíleného a kontrolního), zápis krizové
intervence, záznam psychoterapeutického
sezení
Dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce
Dodržování právních a vnitřních předpisů
souvisejících
s výkonem
zdravotnického
povolání Psycholog ve zdravotnictví
Odborná úroveň realizovaných činností a
praktické provedení
- pozorování
spontánní
činnosti
dětského pacienta (hra u dětí)
- anamnestické údaje (osobní, rodinná,
zdravotní anamnéza)
- rozhovor s pacientem/zákonným
zástupcem
- diferenciálně diagnostická rozvaha
v rámci nemoci a projevů pacienta
- klinicko-psychologické
vyšetření
(klinické a testové metody)
- závěr, doporučení, následná péče
- student předvede práci v týmu a
přebírá
odpovědnost
za
poskytovanou zdravotní péči
Schopnost
sebehodnocení
výkonů
Schopnost obsluhy - software

provedených

Úroveň komunikace, spolupráce v lékařském
týmu a využití mezioborové spolupráce
Aktivita při poskytování zdravotní péče
Samostatnost při výkonu činností
Vypracování uložených úkolů
Schopnost poskytovat zdravotní péči
v oboru psychologie
První pomoc a KPR
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