Weryfikacja Profesjonalistów oraz ich kategorii
W celu zachowania profesjonalnego charakteru serwisu znanylekarz.pl Profesjonaliści, którzy chcą
zweryfikować swój Profil lub chcą zawrzeć umowę o świadczenie usług Pakiet Premium,
zobowiązani są do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych
odbywa się na podstawie przedstawionych przez Profesjonalistów dokumentów. Poniżej znajduje się
lista określająca kwalifikacje zawodowe wymagane dla poszczególnych Profesjonalistów oraz
wymagane przez serwis znanylekarz.pl dokumenty potwierdzające te kwalifikacje.
Wszystkie dokumenty wymagane przez serwis znanylekarz.pl powinny zostać przesłane w formie
skanów, na których informacje muszą widnieć dane osobowe Profesjonalisty, w tym imię i nazwisko.
Inne dane osobowe w tym takie jak:
- data i miejsce urodzenia,
- zdjęcie,
- adres zamieszkania,
- imiona rodziców
muszą zostać przekreślone lub zaczernione.
Zawód
Psycholog
Psycholog
dziecięcy

Fizjoterapeuta

Psychoterapeuta

Kwalifikacje zawodowe
Ukończone w UE wyższe studia magisterskie na
kierunku psychologia.
1. Ukończone w UE wyższe studia magisterskie na
kierunku psychologia
oraz
2. ukończona specjalizacja z zakresu psychologii
klinicznej dziecka, psychologii wychowawczej,
psychologii rozwojowej lub psychoterapii dzieci i
młodzieży.
Zgodne z wymaganiami dla wykonywaniu zawodu
fizjoterapeuty określonymi w ustawie z dnia 25
września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

1. Tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy
magistra pielęgniarstwa, lub magistra po
ukończeniu studiów na kierunku psychologii,
pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia
warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów
oraz
2. ukończenie podyplomowego szkolenia w
zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych
mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń
zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej
naukowo skuteczności, w szczególności metodą
terapii
psychodynamicznej,
poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w

Wymagane dokumenty
Dyplom
ukończenia
studiów
Dyplom
ukończenia
studiów
oraz
zaświadczenie (certyfikat)
uzyskanie specjalizacji.

Prawo
wykonywania
zawodu fizjoterapeuty lub
informacja o wpisie do
Krajowego
Rejestru
Fizjoterapeutów
1. Dyplom ukończenia
studiów
oraz
2.
zaświadczenie
poświadczające odbycie
szkolenia zgodnego z pkt
2 obok, zakończonego
egzaminem
przeprowadzonym przez
komisję
zewnętrzną
wobec
podmiotu
kształcącego, w skład
której
nie
wchodzą
przedstawiciele podmiotu
kształcącego,
w

wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed
2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w
zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych
mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń
zdrowia w wymiarze czasu określonym w
programie tego szkolenia
Ukończone w UE wyższe studia magisterskie o
specjalności dietetyka.
1. Ukończone w UE studia wyższe na kierunku
logopedia
lub
2. ukończenie studiów wyższych na kierunku lub
w specjalności logopedia obejmujących w
programie nauczania co najmniej 800 godzin
kształcenia w zakresie logopedii
lub
3. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie
tytułu magistra oraz ukończenie studiów
podyplomowych z logopedii obejmujących co
najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie
logopedii

szczególności powołaną
przez
stowarzyszenia
wydające
certyfikaty
psychoterapeuty.

Kwalifikacje wymagane przez ustawę z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarz i lekarza
dentysty.
Specjalizacje
Kwalifikacje zgodne z rozporządzenie
lekarzy i lekarzy Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w
dentystów
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Optometrysta
1.Ukończone w UE studia wyższe na kierunku
optometria
lub
2. ukończone w UE studia wyższe oraz ukończone
studia
podyplomowa
na
kierunku
optometria/optyka okularowa.

Numer
prawa
wykonywania zawodu

Dietetyk
Logopeda

Lekarz i
dentysta

lekarz

Seksuolog

Położna

Higienistka
stomatologiczna

1. Tytuł zawodowy lekarza oraz ukończone studia
podyplomowe z zakresu seksuologii,
lub
2. ukończone w UE studia wyższe na kierunku
psychologia oraz ukończone studia podyplomowe
z zakresu seksuologii

Dyplom
studiów
Dyplom
studiów

ukończenia
ukończenia

Numer
prawa
wykonywania zawodu
Dyplom
studiów

ukończenia

1.
Numer
prawa
wykonywania
zawodu,
dyplom
ukończenia
studiów
lub
2. Dyplom ukończenia
studiów
Kwalifikacje wymagane przez ustawę z dnia 15 Numer
prawa
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
wykonywania
zawodu
położnej
1. Wykształcenie średnie medyczne w zawodzie Dyplom
ukończenia
higienistki stomatologicznej,
studiów
lub
dyplom
lub
ukończenia szkoły
2. ukończone w UE studia wyższe na kierunku lub
w specjalności higiena stomatologiczna,
lub

3. ukończone w UE studia wyższe na kierunku lub
w
specjalności
higiena
stomatologiczna
rozpoczęte przed dniem 31 sierpnia 2009 roku,
lub
4. ukończenie szkoły policealnej publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i
uzyskanie tytułu zawodowego higienistka
stomatologiczna.
Jeżeli jakiekolwiek powyższe wymagania zostaną zmienione przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, dla oceny kwalifikacji zawodowych stosuje się te aktualne wymagania, nawet jeżeli w
powyższej tabeli znajduje się odwołanie do innych aktów prawnych.

