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Tabela uwag: MZ 909 - Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

Lp. 
Podmiot zgłaszający 

uwagę 
Przepis, którego uwaga dotyczy Uwaga Uzasadnienie uwagi Propozycje rozwiązań 

1. Związek 
Stowarzyszeń 
Polska Rada 
Psychoterapii 

1. OŚRODEK 
ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI 
PSYCHOLOGICZNEJ I 
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 
I poziom referencyjny 

2. CENTRUM ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY – II 
poziom referencyjny 

3. OŚRODEK 
WYSOKOSPECJALISTYCZN
EJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI 
PSYCHIATRYCZNEJ – 
III poziom referencyjny 

Zmienić zapis „Dopuszcza się 
udzielanie świadczeń przez osobę 
prowadzącą psychoterapię, która 
ukończyła podyplomowe 
szkolenie w zakresie oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających 
zastosowanie w leczeniu 
zaburzeń zdrowia, w wymiarze co 
najmniej 600 godzin”. 

Proponowany zapis 
wprowadziłby możliwość 
prowadzenia 
psychoterapii przez osoby, 
jedynie po kursach czy 
innych formach 
kształcenia niż 
uczestniczenie w 
całościowym szkoleniu w 
psychoterapii w wymiarze 
co najmniej 1200 godzin 
w ciągu 4 lat. 

Zastąpić: 
Dopuszcza się udzielanie świadczeń przez osobę, 
która posiada zaświadczenie o byciu uczestnikiem 
całościowego podyplomowego szkolenia w zakresie 
oddziaływań psychoterapeutycznych w wymiarze 
co najmniej 1200 godzin,  i potwierdzającym 
zaliczenie co najmniej 600 godzin tego szkolenia. 
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2.   1. OŚRODEK 
ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI 
PSYCHOLOGICZNEJ I 
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 
I poziom referencyjny 

  1. Limit świadczeń dla poradni 
psychologiczno-psychoterapeutycznej nie  
powinien przekraczać 300/miesiąc. 

2. Należy wprowadzić możliwość rozliczenia 
świadczeń z zakresu terapii środowiskowej 
w miejscu pobytu świadczeniobiorcy. 

3.   
1. OŚRODEK 

ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI 
PSYCHOLOGICZNEJ I 
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 
I poziom referencyjny  

2. CENTRUM ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY – II 
poziom referencyjny 

3. OŚRODEK 
WYSOKOSPECJALISTYCZN
EJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI 
PSYCHIATRYCZNEJ – 
III poziom referencyjny 

  
 

1. Sesje psychoterapii rodzinnej należy 
wycenić w odniesieniu do sesji a NIE liczby 
uczestników psychoterapii rodzinnej. 
Należy zwiększyć wagę punktową 
produktów rozliczeniowych dostosowując ją 
do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 
200-250 zł. Obecna wycena skutkuje 
deficytowością  prowadzenia tej formy 
psychoterapii. Powoduje zanikanie tej 
ważnej formy oddziaływania 
psychoterapeutycznego w placówkach 
finansowanych ze środków NFZ. 
Psychoterapia rodzinna jest jedną z trzech 
podstawowych form pracy z dziećmi i 
młodzieżą, obok psychoterapii 
indywidualnej. 

2. Sesje psychoterapii grupowej należy 
wycenić w odniesieniu do sesji a NIE liczby 
uczestników. Liczba uczestników nie zależy 
od psychoterapeuty, a od czynnika 
losowego. W przypadku pacjentów 
młodzieżowych jest to szczególnie istotne z 
uwagi na wysoki wskaźnik nieobecności 
wynoszący ponad 25%. Należy zwiększyć 
wagę punktową produktów rozliczeniowych 
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dostosowując ją do stawek rynkowych, 
które wynoszą ok. 250-300 zł/godzinę. 
 

4.  1. CENTRUM ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY – 
II poziom 
referencyjny 

2. OŚRODEK 
WYSOKOSPECJALISTYC
ZNEJ CAŁODOBOWEJ 
OPIEKI 
PSYCHIATRYCZNEJ – 
III poziom referencyjny 

  1. Należy zmieść wymóg dla 15-łóżkowego 
oddziału dziennego, dotyczącego 
zapewnienia  4,5 etatu pielęgniarki. 

5.   Konieczna jest nowelizacja 
zapisów rozporządzenia 

regulująca inne, funkcjonujące 
dotychczas formy pomocy 
psychiatrycznej, 
psychoterapeutycznej i 
psychologicznej dla dzieci i 
młodzieży. 
 

 1. Należy umieścić informację, dotyczącą  
innych, funkcjonujących dotychczas 
form pomocy psychiatrycznej, 
psychoterapeutycznej i psychologicznej 
dla dzieci i młodzieży umożliwiającą im 
korzystanie ze świadczeń do 21 r.ż. 
Często są to osoby przebywające w 
szkole przyszpitalnej w klasie 
maturalnej lub korzystające z 
psychoterapii długoterminowej. 

 

W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii. 

Renata Mizerska 

Prezes 


