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119707 5 5 4 5
Praca poprawna, obszerny prawidłowy wywiad obejmujący wiele obszarów, 
poprawny dobór metod,

124390 3 3 4 3,5

Opis diagnozy jest pobieżny i krutki, opis mmpi jest lakoniczny, badana 
niekoniecznie powinien dostać test do domu do wypełnienia, nie kontroluje 
Pani wtedu procesu badania. Nie można mieć "wszystkich chorub wieku 
dziecięcego". Brak w opinii określenia IQ i pojawiają się też inne test

119726 5 5 4,5 5 Praca rzetelnie wykonana, wzorcowo

119695 4 3 3 3,5

Opis wywiadu to dwa zdania, dopuszcza się Pani ocen dlaczego osoba 
badana ma złe relacje z tciową, "różnica między skalami nie jest mała, nie 
jest też duż a włąściwie średnia". Nieprecyzyjny język, jak zaburzenia 
seksualne mogą mieć wpływ na poronienia? nie można być posiadaczem 
choroby psychicznej, brak konkluzji i zaleceń, np. interwencja psychologa, 
psychoterapia

119005 4 4 2 3,5
Obszerny wywiad, język momentami niefachowy"wylądowała w szpitalu", 
zachowawcza diagnoza, bez konkretnego wskazania,

119697 4 4 4 3,5
Poprawne wykonanie wyników, diagnostyczna decyzja jest niejasna f40; 
Brakuje objawów i umotywowania ich dokładnego w opinii

119705 4 4 3 4

Jężyk pracy jest potoczny z uproszczeniami, niefachowy; wyniki testów są 
podane prawidłowo brakuje jednak interpretacji, opinia psychologiczna 
wymaga poprawy.

119686 3,5 3,5 3 3,5

Co to znaczy że środki psychoaktywne które zażywał badany nie mają 
wpywu na … W opisie powinien znaleźć się dokładny opis objawów a nie 
wniosek, Sam wywiad jest dość skromy; W opisie profilu oczekuję 
kolejności1)skale kłamstwa 2) skale główne, które są powyżej normy 3) 
skale poboczne, 4)typologia osobowości; opinia psychologiczna nie jest 
napisana zgodnie ze wzorem, brak jest opisu funkcjonowania pacjenta, 
orientacji allopsychicznej i innych.

119693 4,5 3 4 4
Diagnoza f19.2, f22 jest nie do wykluczenia ale nie postawiłbym jej bez 
detoksykacji tej osoby. Wywiad jest poprawny

118333 5 5 4 4,5
Myślę że diagnoza f43.2 ma większe uzasadnienie, dziwię się że nie 
postawiła Pani diagnozy f63.8 - zaburzenia nawyków i popędów.

119747 5 5 4,5 5

Rzetelnie przeprowadzony wywiad kliniczny, co do hipotezy to obniżona 
samoocena to najmniejszy problem tej osoby, raczej postawiłbym hipotezę 
dot. Traumatycznych wydarzeń z przeszłości, zalecenie powinno raczej być 
aby została dodiagnozowana w kierunku DDA / PTSD etc. W opinii 
pominąłbym szczegóły dot. wykożystania seksualnego dla dobra pacjentki; 

119699 5 4,5 4,5 4,5

Niski wynik w pamięci i odporności na dystraktory może byś spowodowany 
zaburzeniami uwagi; podoba mi się włączenie do diagnozy schorzeń 
tarczycy; w opinni stosujemy sformułowanie :prawidłowa orientacja auto i 
allopsychiczna. W zaleceniach dodałbym np.. terapię rodzinną, 
psychoedukację odnośnie związków, emocji etc.



118349 4,5 4 3 4

Poczucie odrealnienia  podczas spędzania czasu z kimś nie jest przesłanką 
do stwierdzenia zaburzeń dysocjacyjnych,podwyższone wyniki psychopatii 
mogą też i chyba tu świadczą o trudnych przeżyciach z przeszłości i 
odcięciu od emocji przez badaną, nie podobają mi się zalecenia terapii CBT 
zalecona jest bez uzasadnienia a farmakoterapia w jakim kierunku?

119703 4,5 4,5 3 4

Podoba mi się poinformowanie ob. O celu badania, możliwości odstąpienia 
i poufności, co do diagnozy to poza epizodem nadmiernego przyjmowania 
leków z grupy BZD , barbiturany, papierosy, alkohol to chyba raczej f19.2 
natomiast z wywiadu wynikają także zaburzenia odżywiania, wygląające na 
anoreksję.

119711 4 4 4 4

Solidny wywiad, trochę pominięto samookalecznania jako zachowania 
kompulsywne mające zmniejszyć napięcie, brak tego w zaleceniach i 
diagnozie końćowej.

119722 4,5 4,5 4,5 4,5
trochę zbagatelizowała pani możliwość postawy antyspołecznej, ideii 
prześladowczych i gotowości do agresji, opinia prawidłowa

119710 4,5 4,5 4 4,5
Poza diagnozą f 17, nalży może dodiagnozować agresję i złość, 
podejrzliwość etc.

118424 4,5 4,5 3 4

Dokładny wywiad, w opinii i pracy jest dość niefachowy język, w opinii raczej 
używałbym sformułowania osoba badana, bada niż "kobieta"; w opinii nie 
podajemy już szczegółów wywiadu, szczególnie z przed lat, raczej aktualne 
wnioski z badania osoby; w opinni nie przytaczamy surowych czy 
przeliczonych wyników tak dokładadnie. 

119708 4,5 4 3 4

Wydaje mi się że diagnoza któą Pani postawiła nie jest do końca 
uzasadniona, raczej zastanowiłbym się jakie rozpoznania wpisać pacjentce, 
najlepiej pasują: nerwica lękowa, uzależnienie od BZD

119685 4 3 3 3,5
Praca jest lakoniczna, opis bardzo wąski, szczególnie brak jest pogłębionej 
interpretacji wyników tetów MMPI, czy WISC

119683 3 3 2 3

W opinni nie powinny znajdować się określenia"zdobyłam informację, nie 
wpisała pani żadnej konkretnej diagnozy i mam wrażenie że nie ruszyła 
Pani w ogóle kwestii diagnozy i tego jaką decyzję podjąć odnośnie 
pacjenta, Opinia jest pełna sformułowań niefachowych i nie prowadzi do 
żadnych efektów mimo informacji o paleniu przez pacjenta. Uwaam róznież 
że jeśli pacjent pali co dzień to testy, któe wypełnia są niemiarodajne.

119720 3,5 4,5 4,5 4

Diagnoza przeprowadzona prawidłowo, brak mi dopytania o przyczyny 
możliwego wysokiego wyniku w skali alkoholizmu, ob. Mogła w przeszłości 
niedalekiej mieć epizody obfitego picia, Różnica w podskalach w teście 
wechslera mogą raczej wskazywać na rozwinięte zdolności werbalne, nie 
martwiłbym się nimi, opinia napisana szczegółowo, czasem w języku 
pojawiają się nieprecyzyjne określenia jak orientacja w normie - nie jest to 
porównanie do normy a raczej orzeczenie czy jest to prawidłowa orientacja.

118357 4 4,5 3,5 4
w pracy znajdują się potoczne określenia jak"na mieszkaniu", opinia 
przygotowana prawidłowo, 

119714 4 4 5 4,5 Proaca poprawna, opinia w pożądku


