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W związku z ogłoszonym wykazem szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz
z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością za leczenie oraz w nawiązaniu
do aktu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów
wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z dnia 05.08.2016 r., jako Konsultant Krajowy

w dziedzinie psychologii

klinicznej po konsultacji z konsultantami wojewódzkimi, pragniemy zwrócić uwagę na
zauważone naszym zdaniem pewne niespójności oraz niejasności w zakresie świadczeń
psychologicznych. W związku z powyższym pozwalam sobie na przekazanie naszych uwag
w zakresie propozycji świadczeń zdrowotnych- psychologicznych.
W załączniku nr 4, dotyczącym kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je
warunkami oraz przypisaną im wartością punktową w rodzaju opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień, pojawia się pojęcie psycholog oraz psycholog kliniczny. Brakuje
natomiast specjalisty psychologa klinicznego (w przeciwieństwie do wymagań dotyczących
pozostałych członków personelu w tym załączniku oraz personelu psychologicznego
w pozostałych załącznikach)
Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej ma charakter jednostopniowy od 2009
r. Kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej kończy się złożeniem
państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) przed Komisją powołaną przez Dyrektora
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Uzyskiwany wówczas tytuł to specjalista
psycholog kliniczny. Psycholodzy kliniczni, którzy obecnie funkcjonują, i których jest
niewielu, to osoby, które uzyskały I stopień specjalizacji w starym, dwustopniowym trybie

kształcenia specjalizacyjnego i nie zdecydowały się na uzupełnienie procesu kształcenia na
stopień specjalisty. Tytuł ten nie jest jednak nadawany już od 2000 roku.
Uwagi wyjaśniające w tej sprawie znalazły się między innymi w piśmie Konsultanta
Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej, kierowanego do Podsekretarza Stanu MZ
Piotra Gryzy na etapie konsultacji publicznych w/w Rozporządzenia, z czerwca 2016r.
W związku z powyższym i dbając o zgodność ze stanem faktycznym dotyczącym
uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
pragniemy ponownie zwrócić uwagę, że obecnie psycholog uzyskuje tytuł specjalisty
psychologa klinicznego a zakres kompetencji zawodowych psychologa i psychologa
klinicznego jest znacznie niższy niż specjalisty psychologa klinicznego. Rozróżnienie tych
kompetencji znalazło się w treści aktu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 05.08.2016 r. Nie znajduje ono jednak
odzwierciedlenia we wszystkich załącznikach do przedstawionego aktu.
W załączniku nr 3, dotyczącym wykazu szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz
z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne,
w obszarach:
 Chirurgia dziecięca,
 Chirurgia klatki piersiowej/ Chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,
 Chirurgia onkologiczna/ Chirurgia onkologiczna dla dzieci,
 Diabetologia,
 Diabetologia dla dzieci,
 Gastroenterologia dziecięca,
 Geriatria,
 Ginekologia onkologiczna,
 Hematologia,
 Neonatologia- II i III poziom referencyjny,
 Onkologia i Hematologia dziecięca,
 Onkologia kliniczna,
 Otorynolaryngologia/ Otorynolaryngologia dla dzieci,
 Pediatria,
 Radioterapia,
 Toksykologia kliniczna/ Toksykologia kliniczna dla dzieci

pojawia się w wymogach personelu zapis cyt.
„specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog z co
najmniej 2 letnim doświadczeniem klinicznym”. Zapis ten zrównuje w punktacji specjalistów
psychologów klinicznych, psychologów klinicznych i psychologów bez specjalizacji.
Naszym zdaniem, jako Konsultantów i specjalistów psychologii klinicznej
nadzorujących merytoryczne kompetencje świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
psychologów w placówkach służby zdrowia warto uwzględnić rozwiązania proponowane
w czasie konsultacji publicznych, uwzględniające propozycje przyznawania różnej wartości
punktowej za personel psychologiczny, w zależności od jego kompetencji.
Będziemy wdzięczni za rozpatrzenie powyższych uwag i odniesienie się do nich
w sposób uwzględniający podane powyżej uzasadnienia. Wyrażamy gotowość do dalszej
współpracy w powyższej sprawie. Z góry dziękujemy za rozpatrzenie naszych uwag.
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