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UWAGI DO PROJEKTU
Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (MZ 726).
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Podmiot
zgłaszający
uwagę
Konsultant
Wojewódzki w
dziedzinie
Psychologii
Klinicznej woj. śląskie

Przepis którego uwaga dotyczy

Uwaga/Opinia

Uzasadnienie uwagi

Propozycje rozwiązań

1. Załącznik nr 8, Tabela 1, str.1OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ
OPIEKI PSYCHOLOGI-CZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY –
I poziom referencyjny Personel,
punkt nr 1

Punkt nr 1 w Personelu:
„Psycholog- równoważnik co
najmniej ¾ etatu”
powinien brzmieć „psychologrównoważnik co najmniej 1
etatu oraz specjalista psycholog
kliniczny lub psycholog w
trakcie specjalizacji w dziedzinie
psychologii klinicznejrównoważnik co najmniej 1
etatu”.

Na pierwszym poziomie niezbędna
jest oparta na dowodach kliniczna
diagnoza psychologiczna,
stanowiąca podstawę efektywnego
procesu psychoterapii. Wymaga
ona odpowiedniej ilości czasu i
zapewnienia dostępu do kadry
psychologicznej, posiadającej
wiedzę kliniczną i doświadczenie w
pracy z dziećmi i młodzieżą.

Punkt 1 w Personelu w Tabeli 1,
Załącznik 8, str.1 powinien
brzmieć: „psychologrównoważnik co najmniej 1 etatu
oraz specjalista psycholog
kliniczny lub psycholog w trakcie
specjalizacji w dziedzinie
psychologii klinicznejrównoważnik co najmniej 1
etatu”.

Wprowadzane dofinansowanie
kształcenia specjalizacyjnego w
dziedzinie psychologii klinicznej o
subspecjalizacji psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży zakłada
dostęp do specjalistycznego
kształcenia klinicznego dla
psychologów pracujących w
poradniach psychologicznopedagogicznych i innych
placówkach edukacyjnych.

Na pierwszym poziomie jest
niezbędna kadra psychologiczna,
umożliwiająca przeprowadzenie
niezbędnego, opartego na
dowodach procesu klinicznej
diagnozy psychologicznej.

Wskazane jest zwiększenie
etatów psychologa lub
specjalisty psychologa
klinicznego.

Obecna liczba specjalistów
psychologów klinicznych oraz

Planowane zmiany oraz obecna
liczba specjalistów psychologów
klinicznych i osób w trakcie
kształcenia specjalizacyjnego w
Polsce umożliwiają realizację
proponowanego warunku
(dostęp do wykwalifikowanej
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2. Załącznik nr 8, Tabela 2, str. 3ŚRODOWISKOWE CENTRUM
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY –
II poziom referencyjny Personel,
punkt nr 6

Punkt nr 6 w Personelu
powinien brzmieć: „specjalista
w dziedzinie psychologii
klinicznej lub psycholog w
trakcie specjalizacji w dziedzinie
psychologii klinicznej (wskazana
subspecjalizacja psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży) równoważnik co najmniej 1
etatu”
Należy wykreślić: „lub
psycholog z
udokumentowanym co najmniej
dwuletnim doświadczeniem w
pracy klinicznej z dziećmi i
młodzieżą”.

psychologów w trakcie specjalizacji
pozwala na wprowadzenie zmian.
Przy obecnych standardach
kształcenia psychologii w Polsce
(wielość kierunków, wielość
uczelni, wielość specjalności)
wyłącznie specjalizacja z
psychologii klinicznej jest
gwarancją wiedzy klinicznej z
zakresu diagnozy opartej na
dowodach i stanowiącej element
procesu terapii (tzw. diagnoza
funkcjonalna, oparta na
wnioskowaniu z badania
standaryzowanymi narzędziami,
stanowiąca standard w dobie
medycyny opartej na dowodach)
oraz terapii (w kontekście
oddziaływań leczniczych i wiedzy
medycznej).
Specjalizacja z psychologii
klinicznej, zawiera w programie
kształcenia bloku podstawowego
treści (w liczbie kilkuset godzin)
zapewniające wiedzę podstawową z
zakresu psychologii klinicznej
dziecka (staż i zajęcia teoretyczne).
Uprawnia to psychologów w
trakcie specjalizacji (szczególnie po
drugim roku szkolenia
specjalizacyjnego) oraz specjalistów
psychologów klinicznych do pracy
w środowiskowym centrum w
okresie przejściowym, dopóki nie
zostanie wykształcona potrzebna
liczba specjalistów psychologii
klinicznej o subspecjalności

kadry specjalistów psychologów
klinicznych).
Punkt 6 w Personelu w Tabeli 2,
Załącznik 8, str.3 powinien
brzmieć: „specjalista w dziedzinie
psychologii klinicznej lub
psycholog w trakcie specjalizacji
w dziedzinie psychologii
klinicznej (wskazana
subspecjalizacja psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży) równoważnik co najmniej 1
etatu”.
Należy wykreślić: „lub
psycholog z udokumentowanym
co najmniej dwuletnim
doświadczeniem w pracy
klinicznej z dziećmi i
młodzieżą”, ze względu na
nieprecyzyjny charakter
określenia. Przy obecnych
standardach kształcenia
psychologii w Polsce wyłącznie
specjalizacja z psychologii
klinicznej jest gwarancją wiedzy
klinicznej z zakresu diagnozy
opartej na dowodach i
stanowiącej element procesu
terapii.
Wskazane jest zwiększenie
etatów psychologa lub specjalisty
psychologa klinicznego (potrzeba
zapewnienia klinicznej diagnozy
psychologicznej, poradnictwa i
pomocy psychologicznej).

psychologia kliniczna dzieci i
młodzieży
Określenie „lub dwuletnie
doświadczenie w pracy klinicznej z
dziećmi i młodzieżą” jest
określeniem niejasnym,
nieprecyzyjnym,
uniemożliwiającym właściwy dobór
kadry psychologicznej na poziomie
II.

3.

Konsultant
Wojewódzki w
dziedzinie
Psychologii
Klinicznej woj. śląskie

3. Załącznik nr 8, Tabela 3, str. 6OŚRODEK
WYSOKOSPECJALISTYCZNE
J CAŁODOBOWEJ OPIEKI
PSYCHIATRYCZNEJ –
III poziom referencyjny,
Personel, punkt nr 5

Punkt nr 5 w Personelu
„Psycholog kliniczny lub
psycholog w trakcie specjalizacji
w dziedzinie psychologii
klinicznej- równoważnik co
najmniej 1 etatu” powinien
brzmieć; „specjalista psycholog
kliniczny lub psycholog w
trakcie specjalizacji w dziedzinie
psychologii klinicznej (wskazana
subspecjalizacja psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży) –
równoważnik co najmniej 2
etatów”.

Specjalista psycholog kliniczny po
ścieżce specjalizacyjnej psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży posiada
obszerną wiedzę z zakresu
diagnozy klinicznej i pomocy
psychologicznej, w tym
psychoterapii dzieci, młodzieży i
ich rodzin (1614 h w części
podstawowej i 840h w części
subspecjalizacyjnej).
Obecne kształcenie specjalizacyjne
w psychologii klinicznej jest
jednostopniowe. Kończy się
uzyskaniem tytułu specjalisty
psychologa klinicznego.
Oddział posiadający minimum 35
łóżek wymaga zapewnienia
odpowiedniej, specjalistycznej
kadry psychologicznej, mogącej
zabezpieczyć zapotrzebowanie na
proces klinicznej diagnozy
psychologicznej oraz poradnictwa i
wsparcia psychologicznego (w tym
interwencji kryzysowej).

Punkt 5 w Personelu w Tabeli 3,
Załącznik 8, str. 3 powinien
brzmieć; „specjalista psycholog
kliniczny lub psycholog w trakcie
specjalizacji w dziedzinie
psychologii klinicznej (wskazana
subspecjalizacja psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży) –
równoważnik co najmniej 2
etatów.
Oddział posiadający minimum 35
łóżek wymaga zapewnienia
odpowiedniej, specjalistycznej
kadry psychologicznej, mogącej
zabezpieczyć zapotrzebowanie na
proces klinicznej diagnozy

Przy obecnych standardach
kształcenia psychologii w Polsce
(wielość kierunków, wielość
uczelni, wielość specjalności)
wyłącznie specjalizacja z
psychologii klinicznej jest
gwarancją wiedzy klinicznej z
zakresu diagnozy opartej na
dowodach i stanowiącej element
procesu terapii (tzw. diagnoza
funkcjonalna, oparta na
wnioskowaniu z badania
standaryzowanymi narzędziami,
stanowiąca standard w dobie
medycyny opartej na dowodach)
oraz terapii (w kontekście
oddziaływań leczniczych i wiedzy
medycznej).
Specjalista psycholog kliniczny po
ścieżce specjalizacyjnej psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży posiada
obszerną wiedzę z zakresu
diagnozy klinicznej i pomocy
psychologicznej, w tym
psychoterapii dzieci, młodzieży i
ich rodzin (1614 h w części
podstawowej i 840h w części
subspecjalizacyjnej).

psychologicznej oraz
poradnictwa i wsparcia
psychologicznego (w tym
interwencji kryzysowej).
Obecne kształcenie
specjalizacyjne w psychologii
klinicznej kończy się uzyskaniem
tytułu specjalisty psychologa
klinicznego.

