ŠKOLIČKA SUR, 5. CYKLUS
ZADÁNÍ PRO POSLUCHAČE
Kasuistika
Případová studie pacienta/klienta,1 kterého jste sledovali v procesu určité
psychosociální
intervence
(poradenství,
krizová
intervence,
individuální
psychoterapie, skupinová terapie, terapeutická komunita atd.)
Formální požadavky
Rozsah minimálně 8 stran, podrobnosti lze uvést v příloze.
Kasuistiku zasílejte na e-mailovou adresu kamil.kalina@lf1.cuni.cz jako přílohu
e-mailové zprávy v dokumentu ve formátu Word. Název zprávy: Školička –
kasuistika. Název dokumentu Word: Příjmení_kasuistika.
Na první stranu kasuistiky napište své jméno, příjmení a titul.
Nedodržování
zvýrazněných formálních požadavků velmi znesnadňuje další
zacházení s vašimi kasuistikami. Můžete se dočkat toho, že vaše práce bude
vrácena.
Pokud to vaše nastavení pošty umožňuje, klikněte na „požadovat oznámení o
doručení“.
Obsah
Kasuistika by měla zahrnovat následující body:
1) Souhrn relevantních údajů o pacientovi/klientovi – anamnéza rodinná, osobní,
sociální, (závislostní, jde-li o problematiku návykových poruch);
2) Stav a problémy při začátku intervence, psychiatrická/psychologická diagnostika
(je-li relevantní), vstupní zhodnocení; psychoterapeutická diagnostika vítána;
3) Důležitá je charakteristika vaší pozice vůči pacientovi/klientovi a typ pracoviště,
kde jste s klientem setkávali;
4) Rozbor, uvažování o pacientovi/klientovi, psychoterapeutické hypotézy,
zdůvodnění toho, co a jak se s pacientem/klientem dělalo;
5) Průběh a popis konkrétních intervencí;
6) Ukončování;
7) Zhodnocení (viz níže).
Etické požadavky
a) kasuistika nesmí obsahovat identifikovatelné osobní údaje pacienta/klienta jméno musí být vymyšlené, identita pokud možno maskovaná; totéž se týká
místních údajů, názvů zařízení atd.;
b) optimální je informovaný souhlas pacienta/klienta se zpracováním jeho příběhu
pro studijní účely;
c) nelze předkládat kasuistiku sebe sama/samé;
d) kasuistika má být formulována tak, aby pacienta/klienta neočerňovala; pokud by ji
četl, neměl by se cítit zahanbený.
ad 5) - Zhodnocení
1. Prostor psychoterapie, hlavní směr a charakteristika použité metody/metod
2. Kontrakt – jak se vytvářel, dodržoval, případně vyvíjel
3. Proces
1

Kdekoliv je používán mužský tvar pacient nebo klient, rozumí se tím zároveň pacientka či klientka.

 Klíčová témata
 Hranice a bezpečí
 Etické záležitosti
 Transparence, otevřenost
 Účinné intervence
 Přenosové a protipřenosové fenomény
 Sebereflexe, reflexe klienta a reflexe našeho vztahu
4. Souhrn - rozvaha terapeuta, co jste se z procesu a z případu naučili či naučily
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Poznámka – Etické požadavky, bod a)
Vždy jsme tento požadavek stavěli jako etický. Nyní kryptonymizace pacienta/klienta
vyplývá z nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR.
Vaše pracoviště vás o ní jistě poučí.

