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Szanowni Państwo,
Jako Konsultant krajowy wraz z konsultantami wojewódzkimi
w dziedzinie psychologii klinicznej, zwracamy się z apelem i postulatem
dotyczącym propozycji zmiany zapisu paragraf 1 punkt 44, str. 7 w projekcie
prezesa NFZ zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, o brzmieniu:
„porada psychologiczna diagnostyczna trwająca od 80 do 100 minut, o której
mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, jest rozliczana w sytuacji
przeprowadzenia

testów

diagnostycznych.

Przeprowadzony

test

diagnostyczny dołącza się do dokumentacji medycznej indywidualnej
pacjenta wraz z datą jego przeprowadzenia;”

Zwracamy uwagę, że powyższy zapis narusza zasady użytkowania i praw
autorskich testów psychologicznych, opatrzonych licencją wydających je
w

Polsce

pracowni

–

Pracowni

Testów

Polskiego

Towarzystwa

Psychologicznego oraz Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Należy zwrócić uwagę, że diagnoza stanowi proces wnioskowania w oparciu
o

zespół

wyników

z

narzędzi

dobranych

przez

psychologa

i zinterpretowanych w kontekście jednostkowej historii pacjenta oraz jego
kontekstu społeczno- kulturowego. Jest to działanie podejmowane przez
osoby w tym kierunku wykształcone i tak rozumiana diagnoza jest omawiana
z pacjentem i powinna znajdować się w treści historii choroby. Nie powinien
natomiast być w niej umieszczany materiał testowy- analogicznie do próbki
krwi, próbki wymazu itp. Brak trafnej interpretacji danych z materiału
testowego niesie duże ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia
pacjenta.

Ponadto, udostępniony w dokumentacji medycznej kwestionariusz testowy,
ze szczegółowymi odpowiedziami na pytania testowe, dotyczące treści
psychicznych narusza zasady tajemnicy zawodowej, regulowanej przepisami:
Art. 50 punkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. 2020 poz. 685
Art. 14 punkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.
2020 poz. 849
Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
przesłanym

Konsultantowi

krajowemu

z

psychologii

klinicznej

(w odpowiedzi na jego zapytanie w przedmiotowej sprawie), z dnia
20.04.2016 r. (znak OZP.024.101.2016/AW) cyt. „ze względu na specyfikę
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez psychologa, uzasadnione jest
wydzielenie z dokumentacji wytworzonej w trakcie pracy z pacjentem
niektórych dokumentów, które mają charakter narzędzi badawczych (np.
testy psychologiczne), i jako takie nie mieszczą się w pojęciu dokumentacji
medycznej.” Scan pisma w załączeniu. Propozycje zasad organizacji
dokumentacji psychologicznej, w tym danych z testów psychologicznych, w
odpowiedzi na prośbę, Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii
klinicznej przesłał Dyrektor Organizacji Ochrony Zdrowia w dniu 06 czerwca
2016 r. Jednocześnie, mając na uwadze obecny projekt rozporządzenia,
wyrażamy gotowość do współpracy w powyższym względzie .
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