Додаткові вказівки щодо акредитації та реакредитації у
випадку, якщо минули встановлені терміни
1. Для акредитації на КПТ-терапевта у період після завершення навчальної
програми з КПТ, діють наступні правила:
a. Ви маєте можливість акредитуватися на КПТ терапевта протягом 5 років
після завершення програми на основі документів, що підтверджують освіту
в програмі та виконання умов акредитації.
b. Для акредитації після завершення навчання вам необхідно отримувати
регулярні супервізії (щонайменше 12 годин на рік) і вести відповідно
випадки у терапії під супервізією.
c. Термін дії оцінки аудіозапису сесії та опису випадку є 5 років. У випадку
подачі документів на акредитацію у термін поза цією межею, необхідно
подати наново на оцінювання аудіо/опис.
d. У випадку, якщо пройшло понад 5 років після завершення програми і ви не
були акредитовані у цей термін і не подали документи на акредитацію –
необхідно тоді подати документи на поновлення/одержання сертифікату
допуску до клінічної практики у методі КПТ. За таких обставин –
акредитація може бути реалізована пізніше.
2. Для продовження/одержання нового сертифікату допуску до клінічної
практики необхідно:
a. За кожен рік після завершення навчання на програмі необхідно надати
звіт про продовження професійного розвитку у КПТ з щонайменше 30
кредитами за рік (згідно інструкцій та вимог щодо реакредитації терапевтів
та зарахування годин ППР).
b. У випадку подачі документів на продовження сертифікату допуску у термін
більший ніж 5 років після завершення програми, необхідно подати
додаткове підтвердження щонайменше 30 годин додаткового очного
навчання на семінарах, що викладаються акредитованими викладачами
КПТ за кожен рік пропуску.
c. Здати іспит на допуск до клінічної практики акредитованому супервізору
КПТ (один з варіантів – оцінка відеозапису сесії у рольовій грі чи дійсного
пацієнта).
3. Для акредитації у період понад 5 років після завершення програми необхідно
додатково:
a. Мати поновлений сертифікат допуску до клінічної практики.
b. Виконати усі вимоги до акредитації з поданням підтверджуючих
документів.
c. Оцінки аудіо та описи випадків мають бути в межах 5 років з моменту
подання документів на акредитацію.
4. У випадку реакредитації на КПТ-терапевта з протермінуванням дедлайну
подачі документів на реакредитації у термін понад півроку від завершення
дії попереднього акредитаційного сертифікату необхідно:

a. У випадку протермінування до півроку - подати додаткові години
підтвердження професійного розвитку та супервізій на цей термін (15
кредитів продовження професійного розвитку на рік та 6 годин супервізій).
b. У випадку протермінування понад рік – подати додаткові години супервізій
та продовження професійного розвитку, причому щонайменше 30 годин
на рік мають бути за рахунок очного навчання на семінарах, що
викладаються акредитованими викладачами КПТ.
c. У випадку протермінування понад два роки – додатково до попередніх
вимог подати на оцінювання (і отримати позитивну оцінку) аудіозапис сесії
та опис випадку, пройти іспит-оцінку клінічних компетентностей у методі
КПТ та одержати рекомендацію супервізора до реакредитації.
d. За відсутності відповідних годин продовження професійного розвитку та
супервізій, фахівець може подати заявку на одержання сертифікату
допуску до клінічної практики – після проходження щонайменше 50 годин
очного навчання з КПТ протягом року та здачі іспиту на допуск до клінічної
практики.

