
Protokół z zebrania psychologów klinicznych 

 

Miejsce spotkania: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

Data spotkania: 24.05.2016r 

Osoba prowadząca spotkanie: Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Psychologii 

Klinicznej dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska 

 

1. Integracja środowiska: 

 przywitanie uczestników spotkania i prośba o uzupełnienie danych 

kontaktowych oraz listy obecności, 

 przedstawienie przewodniczącej oddziału Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego w Katowicach p. Agaty Diec. 

 

2. Omówienie zasad sporządzania, przechowywania i dostępności dla 

pacjenta dokumentacji psychologicznej w ramach świadczeń 

medycznych: 

 odpowiedź Ministerstwa Zdrowia (Departament Organizacji 

Ochrony Zdrowia) z dnia 20.04.2016r. o sygnaturze 

OZP.024.101.2016/AW: narzędzia badawcze np. testy 

psychologiczne nie mieszczą się w zakresie dokumentacji 

medycznej i zasadnym jest ich wydzielanie, 

 możliwość wnoszenia swoich uwag i propozycji odnośnie 

psychologicznej dokumentacji medycznej. 

 

3. Dyskusja dotycząca projektu rozporządzenia MZ w sprawie kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o świadczenia 

zdrowotne: 

 dyskusja nad niejednoznacznym rozgraniczeniem psychologa od 

psychologa klinicznego, 

 zwrócenie uwagi na brak uwzględnienia zatrudnienia specjalisty 

psychologa klinicznego w wielu oddziałach np. pediatrycznych, 

 odczytanie uwag Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie 

Psychologii Klinicznej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

Psychologii Klinicznej, 

 podanie informacji o konsultacjach publicznych w tym temacie, 

(termin do 30.05.2016r.) i możliwości ustosunkowania się w tym 

temacie drogą elektroniczną. 

. 

4. Omówienie kwestii związanych z projektem ustawy o specjalizacjach w 

ochronie zdrowia: 

 omówienie trudności związane z brakiem ustawy o zawodzie 

psychologa, 



 wskazanie na prawdopodobieństwo wstrzymania egzaminu 

specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2016r., 

 wskazanie na wstrzymanie rekrutacji do nowej edycji kształcenia 

specjalizacyjnego, 

 omówienie planowanych zmian w przeprowadzaniu egzaminu 

specjalizacyjnego (w pierwszym etapie egzamin testowy, w drugim 

etapie po zdaniu testu egzamin ustny, praktyczny) 

 omówienie kryteriów oceny studium przypadku w ramach 

egzaminu praktycznego oraz innych wymagań egzaminacyjnych. 

 

5. Omówienie aktualnego planu kształcenia z psychologii klinicznej oraz 

propozycji zmian, w tym: 

 kwestii dotyczących staży zwłaszcza w ramach subspecjalizacji z 

psychosomatyki (propozycja rezygnacji ze staży w ramach 

Zakładów Psychologii przy Uczelniach Wyższych na rzecz staży w 

oddziałach specjalistycznych), 

 aktualizacji obowiązującej literatury zarówno w ramach bloku 

podstawowego jak i bloków subspecjalizacyjnych, 

 terminu nadsyłania propozycji literatury z zakresu psychologii 

klinicznej oraz ewentualnych uwag i propozycji zmian w programie 

kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej (do 

05.06.2016 r.), 

 planu zjazdu Konsultantów Wojewódzkich i Konsultanta 

Krajowego w dniu 06.06.2016r. w Gdańsku gdzie m.in. będą 

omawiane kwestie zmian w kształceniu specjalizacyjnym z 

psychologii klinicznej. 

 

6. Podsumowanie spotkania, czas na pytania. Zaproponowano kolejne 

spotkanie psychologów klinicznych za pół roku. 
 

 

 

 

Katarzyna Sitnik-Warchulska 


