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Szanowny Panie Ministrze, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 października 2018, w sprawie działań  na rzecz 

poprawy sytuacji w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, uprzejmie informuję, 
że prace Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ciągle trwają. 
Również  prace nad dokumentem dotyczącym rekomendacji dotyczących poprawy opieki 

nad dziećmi i młodzieżą  w lecznictwie psychiatrycznym jeszcze się  nie zakończyły. 

Obecnie założony kierunek zmian w systemie opieki psychiatrycznej dla dzieci i 

młodzieży przewiduje wprowadzenie trzy stopniowego systemu opieki o trzech 

poziomach referencyjności: 

I poziom - Środowiskowe poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, 

współpracujące ściśle z Poradniami Psychologiczno — Pedagogicznymi (warunki 

współpracy są  jeszcze opracowywane); 

II poziom - Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; 

III poziom - Całodobowe ośrodki szpitalne. 

Celem zmian ma być  zwiększenie liczby podmiotów, które udzielają  kompleksowej i 
skoordynowanej opieki psychiatrycznej dzieciom i młodzieży. 

Obecnie Zespół  do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży współpracuje z 
Ministerstwem Zdrowia nad przygotowaniem projektu rozporządzenia w tej sprawie. 
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Po ustaleniu ostatecznego kształtu systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 

przygotowane zostaną  konieczne zmiany w koszyku świadczeń  gwarantowanych 

umożliwiająca finansowanie podmiotów działających na nowych zasadach. 

Kolejnym obszarem działań  jest zwiększenie dostępności kadry lekarzy i innych 

specjalistów w dziedzinie opieki psychiatrycznej i psychologicznej dzieci i młodzieży. W 

związku z tym w 2019 roku zaplanowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 5.4), którego celem będzie 

sfinansowanie szkoleń  obejmujących zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia 

programy specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (w tym szczegółowy blok 

specjalistyczny psychologia dzieci i młodzieży), programy specjalizacji w dziedzinie 

psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży oraz szkolenia obejmujące efekty kształcenia 

właściwe dla kwalifikacji włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) pn. 

Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży. 

Grupą  docelową  projektów realizowanych w ramach konkursu będą  lekarze, 

psycholodzy i przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego, zatrudnione w publicznym 

systemie ochrony zdrowia, jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno-

pedagogicznych lub w jednostkach pomocy społecznej. Przewiduje się, że wsparciem 

objęta zostanie grupa 1000 osób. 

Z poważaniem, 
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