Protokół z otwartego zebrania
psychologów klinicznych i specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej
z terenu województwa śląskiego.
Miejsce spotkania: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Data spotkania: 13.09.2018r
Osoba prowadząca spotkanie: Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Psychologii Klinicznej dr n.
hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska
1. Przywitanie uczestników spotkania oraz wzajemne przedstawienie się uczestników,
przedstawienie ramowego planu spotkania.
2. Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących współpracy psychologów klinicznych z
terenu województwa śląskiego.
a) Zaprezentowanie idei cyklicznych spotkań psychologów klinicznych i integracji oraz
współpracy w środowisku.
b) Omówienie z uczestnikami spotkania uczestniczącymi po raz pierwszy w zebraniu zasad
współpracy i kontaktu, prośba o podanie adresów e-mail.
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji psychologii klinicznej w kraju i w województwie śląskim.
a) Informacje i wymiana doświadczeń dotycząca przebiegu konkursów na finansowanie
świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w województwie śląskim.
4. Informacje na temat szkoleń w specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej.
a) Omówienie zmian w programie specjalizacji dotyczących uwzględnienia wiedzy
medycznej w kształceniu psychologów klinicznych oraz ciągłej aktualizacji wiedzy i
obowiązującej literatury.
b) Omówienie zmian w organizacji egzaminu specjalizacyjnego.
c) Przedstawienie szkoleń w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej w
województwie śląskim organizowanych przez dwa ośrodki: SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach oraz Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny ŚUM nr 1 w Zabrzu
5. Przedstawienie działań powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu ds. zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.
a) Omówienie projektów utworzenia nowych specjalizacji w ochronie zdrowia: psycholog
kliniczny dzieci i młodzieży (dofinansowanie ścieżki kształcenia), terapeuta
środowiskowy dzieci i młodzieży, psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży.
b) Omówienie struktury i ścieżki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według
nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, dotyczących aktywności psychologów

w służbie zdrowia.
c) Zasady finansowania szkoleń dla psychologów zdobywających kwalifikacje służące
pracy w psychiatrii dzieci i młodzieży.
d) Zasady uzyskiwania nowych kwalifikacji.
e) Dyskusja dotycząca odrębności i wspólnego obszaru kompetencji aktualnie szkolonych
specjalistów psychologii klinicznej dzieci i młodzieży i psychoterapeutów z nowymi
zawodami, pojawiającymi się w świadczeniach medycznych, zalet dotychczasowego
systemu kształcenia, potencjalnych skutków prezentowanych zmian.
6. Omówienie działań dotyczących dbałości o standardy i jakość świadczenia usług
psychologicznych, diagnozy psychologicznej i udziału psychologów klinicznych w procesie
leczenia i rehabilitacji.
a) Podkreślenie znaczenia reagowania na obniżanie standardów kształcenia oraz
bezzasadne używanie tytułu psychologa przez absolwentów innych kierunków niż studia
magisterskie w dziedzinie psychologii lub psychologa klinicznego przez osoby bez
specjalizacji.
b) Dyskusja pomysłu wprowadzenia superwizji w psychologii klinicznej jako elementu
szkolenia podstawowego oraz ustawicznego dla specjalistów.
7. Inicjatywa stworzenia spisu/listy specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej na stronie
konsultantów psychologii klinicznej
8. Prezentacja zbliżających się konferencji naukowych w dziedzinie psychologii, psychiatrii i
psychologii klinicznej:
a) III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej w Poznaniu, listopad 2018.
b) II Śląska Konferencja Psychiatrii i Psychologii Klinicznej w Toszku, październik 2018.
9. Podsumowanie i zakończenie spotkania przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
Psychologii Klinicznej dr n. hum. Katarzynę Sitnik-Warchulską.
Prowadząca spotkanie:
dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Protokolant:
mgr Piotr Wieczorkowski

