Informace o specializační zkoušce (atestaci) v oboru Psychiatrie pro rok 2018

Termíny


4.6.-8.6.2018
Přihlášku zaslat do: 4.3.2018
Postup při vyplnění přihlášky zde: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-178.html
Adresa:
Děkanát - Oddělení specializačního vzdělávání, 3. LFUK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Referent: Ing. Tomáš Plíšek
Kontakty: e-mail: tomas.plisek@lf3.cuni.cz; tel: +420 267102437, +420 773758169



5.11.- 9.11.2018
Přihlášku zaslat do: 5.8.2018
Postup při vyplnění přihlášky zde: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-178.html
Adresa:
Děkanát - Oddělení specializačního vzdělávání, 3. LFUK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Referentka: Bc. Markéta Škrabalová
Kontakty: e-mail: marketa.skrabalova@lf3.cuni.cz; tel: 267 102 197,

Místo konání specializační zkoušky, praktické části i teoretické části:


NUDZ, Topolová 748, 250 67 Klecany
Kontaktní osoby na psychiatrické klinice NUDZ:
Hana Jarošová
e-mail: hana.jarosova@nudz.cz
tel.: 283088409
Olga Švecová
e-mail: olga.svecova@nudz.cz
tel.: 283088419

Poznámka: praktická i teoretická část se koná ve výše uvedených termínech, přesné pokyny obdrží
atestující v pozvánce

Obecné informace


Potvrzení o absolvování povinných kurzů: dle příslušného vzdělávacího programu
(všeobecné kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, resp. Základy
lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy) u všech VP, psychoterapeutický
výcvik (200 hod.) nebo kurz psychoterapie garantovaný ČPS (140 hod.), 28-30 hod./rok
dalších vzdělávacích akcí. Pro VP 2005 se požaduje účast na vzdělávacích akcích (nejméně 28
dní ročně), z toho je povinný specializační kurz v 1. až 4.roce a v posledním roce povinné
absolvování specializačního kurzu zakončeného písemným testem.





Povinné kurzy jsou předpokladem přístupu k atestační zkoušce a jsou součástí přihlášky k
atestační zkoušce, atestant k přihlášce k atestační zkoušce přikládá kopie indexu se
záznamem o absolvované praxi, kopie logbooku s výkony a kopie všech povinných
vzdělávacích akcí, které mu ukládá příslušný vzdělávací program. Veškeré kopie jsou prosté
neověřené.
K datu podání přihlášky atestant nemusí mít splněnu náplň VP, přihlášku je důležité doložit
v termínu, ale nemusí být kompletní, atestant má ještě další dva měsíce na doplňování.
Veškeré podmínky VP však musí splnit nejpozději 30 dnů před atestační zkouškou.

Test
datum a čas: 9.3.2018, 11:00 a 5.10.2018, 11:00
místo: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická nemocnice, katedra psychiatrie - pavilon 27, první
patro
cena: 300 Kč
přihláška k testu: Andrea Malá, E-mail: mala@ipvz.cz, tel.: 261 092 442
Požadavky ke zkoušce







Psychoterapeutická kasuistika vypracovaná dle instrukcí školitele.
Termín a místo odevzdání: 6 týdnů před zkouškou, Oddělení specializačního vzdělávání
3LFUK
Atestační práce
Instrukce, jak má atestační práce vypadat, najdete zde:
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-285.html
Termín a místo odevzdání: 6 týdnů před zkouškou, Oddělení specializačního vzdělávání
3LFUK
Obhajoba atestační práce: formou diskuse během teoretické části zkoušky (bez
powerpointové prezentace)
Otázky ke zkoušce a doporučenou literaturu najdete zde:
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-284.html
Další informace najdete zde: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-178.html

