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Przedmiot zamówienia został określony zgodnie z nazwą i kodem określonym we Wspólnym 

Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002/  oraz art. 

141 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych /Dz. U. Nr 210 poz.  2135 / 

85111500-5 – usługi szpitalne 

85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne 

85141210-4  - usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych 

85143000-3 – usługi ambulatoryjne 

 
LECZENIE  PSYCHIATRYCZNE I UZALEŻNIEŃ  –  DEFINICJE 

 

 

Świadczenia ambulatoryjne 
 

Poradnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania 
(1700, 1704, 1706, 1707, 1710, 1780, 1790) 

 

Porada diagnostyczna - porada lekarska (udzielana przez specjalistę lub lekarza w 

trakcie specjalizacji), rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-

terapeutyczny, obejmująca: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i 

somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje 

specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, wywiady i interwencje 

socjalne, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego. Proces 

diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u 1 pacjenta. 

 

Porada terapeutyczna - kolejna porada lekarska (udzielana przez specjalistę lub 

lekarza w trakcie specjalizacji), kontynuująca leczenie według planu, obejmująca 

ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne 

kontrolne badania laboratoryjne, czynności pielęgniarskie i interwencje socjalne. 

 

Porada kontrolna – krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną 

ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń (np. wystawienie 

recepty). 

Porada psychologiczna diagnostyczna – porada, której celem jest pogłębiona 
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diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, 

obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi 

psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem 

diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny  może 

wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u 1 pacjenta. 

 
Porada psychologiczna - porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, 

obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania 

psychologiczne. 

 

Sesja psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym pacjentem, stanowiąca 

element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez odpowiednio 

przygotowanego psychoterapeutę (z certyfikatem lub w trakcie szkolenia). 

 

Sesja psychoterapii grupowej i/lub rodzinnej - sesja z grupą 6-12 pacjentów lub z 

rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, 

prowadzona według określonej metody przez odpowiednio przygotowanych 

psychoterapeutów (z certyfikatem lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu). 

 

Wizyta domowa/środowiskowa – porada diagnostyczna, terapeutyczna lub 

psychologiczna, bądź inne świadczenie zdrowotne udzielane w miejscu przebywania 

pacjenta przez  terapeutów z doświadczeniem w pracy środowiskowej (np. 

pielęgniarkę środowiskową, pracownika socjalnego). 

 

Zespół leczenia środowiskowego/domowego [2730, 2731}  
 

Świadczenia jak w poradni zdrowia psychicznego, z dominującym (ponad 50%) 

udziałem wizyt domowych/środowiskowych, udzielanych w miejscu stałego 

przebywania pacjenta lub innym miejscu poza siedzibą zespołu/oddziału. Kontakt z 

pacjentem w tej formie opieki jest okresowy lub częsty i systematyczny (leczenie 

domowe),  w zależności od potrzeb wynikających ze stanu jego zdrowia. 

 

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (1701,1703) 
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Porada diagnostyczna – porada lekarska (udzielana przez specjalistę lub lekarza w 

trakcie specjalizacji), rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-

terapeutyczny, obejmująca: zebranie wywiadu, w tym wywiadu od rodziców (także w 

sprawach szkoły), ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie 

psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności 

pielęgniarskie, interwencje socjalne, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu 

terapeutycznego. Proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 2 porad 

diagnostycznych u 1 pacjenta. 

 

Porada terapeutyczna - kolejna porada lekarska (udzielana przez specjalistę lub 

lekarza w trakcie specjalizacji), kontynuująca leczenie według planu, obejmująca 

ocenę stanu psychicznego oraz postępów leczenia, oraz w razie potrzeby niezbędne 

kontrolne badania laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, a także kolejne krótsze 

wywiady od rodziców i interwencje socjalne. 

 

Porada kontrolna – krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną 

ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń (np. wystawienie 

recepty). 

Porada psychologiczna diagnostyczna – porada, której celem jest pogłębiona 

diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, 

obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi 

psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem 

diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny  może 

wymagać od 1 do 2 porad diagnostycznych u 1 pacjenta. 

 

Porada psychologiczna - porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, 

obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania 

psychologiczne. 

 
Sesja psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym pacjentem, stanowiąca 

element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez odpowiednio 

przygotowanego psychoterapeutę (z certyfikatem lub w trakcie szkolenia do 

uzyskania certyfikatu). 
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Sesja psychoterapii grupowej i/lub rodzinnej - sesja z grupą 6-12 pacjentów lub z 

rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, 

prowadzona według określonej metody przez odpowiednio przygotowanych 

psychoterapeutów (z certyfikatem lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu). 

 

Wizyta domowa/środowiskowa – porada diagnostyczna, terapeutyczna lub 

psychologiczna, bądź inne świadczenie zdrowotne udzielane w miejscu przebywania 

pacjenta przez  terapeutów z doświadczeniem w pracy środowiskowej (np. 

pielęgniarkę środowiskową, pracownika socjalnego). 

Zespół leczenia środowiskowego/domowego dla dzieci i młodzieży [2731] 
 

Świadczenia jak wymienione w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 

z dominującym (ponad 50%) udziałem wizyt domowych/środowiskowych, 

udzielanych w miejscu stałego przebywania pacjenta lub innym miejscu poza 

siedzibą zespołu/oddziału. Kontakt z pacjentem w tej formie opieki może być 

okresowy lub częsty i systematyczny (leczenie domowe),  w zależności od potrzeb 

wynikających ze stanu jego zdrowia. 

 

Poradnie zdrowia psychicznego dla osób z autyzmem dziecięcym[ 1707] 
 

  poza świadczeniami wymienionymi w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i 

młodzieży mogą udzielać porad kompleksowo-konsultacyjnych lub prowadzić 

program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym. 

  

Porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym - 

wstępne i kontrolne, specjalistyczne świadczenie zdrowotne u osób z autyzmem 

dziecięcym (i spokrewnionych całościowych zaburzeniach rozwoju - F84), udzielane 

przez zespół specjalistów, obejmujące kompleks czynności, prowadzących do 

ustalenia rozpoznania, diagnozy funkcjonalnej oraz zaleceń – indywidualnego 

programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego. Porada obejmuje zebranie wywiadu, 

badanie stanu psychicznego i somatycznego, badanie psychologiczne (w razie 

potrzeby z zastosowaniem specjalistycznych testów), instruktaż i psychoedukację dla 

rodzin oraz konsultacje dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w placówkach. 

Porada kompleksowa kończy się ustaleniem rozpoznania i diagnozy funkcjonalnej, 
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szczegółowych zaleceń terapeutycznych przekazywanych w formie pisemnej oraz 

wydawaniem zaświadczeń i okresowych opinii. 

Poradą mogą być objęte również osoby powyżej 18 r.ż. z tym rozpoznaniem. 

Poradę mogą oferować poradnie (ośrodki) leczenia autyzmu, ewentualnie poradnie 

zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub ośrodki wczesnej interwencji z 

odpowiednimi warunkami lokalowymi (pokój obserwacji) oraz z personelem 

przeszkolonym w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu: psychiatra, psycholog, 

pedagog specjalny i ew. logopeda. 

Program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym - 

zespół świadczeń udzielanych pacjentom z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego i 

pokrewnych całościowych zaburzeń rozwoju – (F84) i ich rodzinom w celu redukcji 

objawów psychopatologicznych, poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym, 

społecznym i poznawczym, poprawy w porozumiewaniu się werbalnym i 

niewerbalnym, usamodzielnienia i przygotowania do życia w wieku dorosłym. W 

ciągu roku,  łącznie do 360 godzin na 1pacjenta w programie. 

Program obejmuje wizyty terapeutyczne, polegające na indywidualnej terapii 

psychologicznej, terapii i poradnictwie psychologicznym dla rodzin, terapii zaburzeń 

mowy oraz porozumiewania się, psychoedukację rodziców, grupowe zajęcia 

terapeutyczne (grupy 5-10 pacjentów, minimum 2 osoby personelu). 

Programem mogą być objęte również osoby powyżej 18 r.ż. z tym rozpoznaniem. 

Program może być realizowany w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci jako 

świadczenie dodatkowe, wyraźnie wyodrębnione od innych świadczeń poradni oraz 

jako świadczenie podstawowe w poradniach wyspecjalizowanych lub w ośrodkach 

wczesnej interwencji. 

Program realizuje zespół: psycholog, pedagog specjalny i odpowiednio do potrzeb - 

logopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta zajęciowy. 

 

Poradnie/przychodnie terapii uzależnienia i współuzależnienia (1740, 1742, 
1743, 1744, 1746) 

 
Porada diagnostyczna - porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces 

diagnostyczno-terapeutyczny, wykonywana przez lekarza, psychologa lub przez 

specjalistę psychoterapii uzależnień (lub osobę w trakcie specjalizacji), obejmująca 
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zebranie wywiadu od pacjenta i rodziny, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, 

ewentualne skierowania na niezbędne konsultacje specjalistyczne oraz na badania 

laboratoryjne, ustalenie rozpoznania i indywidualnego planu leczenia. Proces 

diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u 1 pacjenta. 

Porada dotyczy także osób współuzależnionych. 

 

Porada kolejna – porada terapeutyczna - wykonywana przez lekarza, psychologa 

lub specjalistę psychoterapii uzależnień (lub osobę w trakcie specjalizacji), 

kontynuująca leczenie według planu, obejmująca ocenę postępów leczenia oraz w 

razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne, czynności pielęgniarskie i 

interwencje socjalne. 

Porada dotyczy także osób współuzależnionych. 

 

Porada instruktora terapii uzależnień - porada kolejna, kontynuująca leczenie 

według planu, obejmująca ocenę postępu leczenia, realizację zadań zaplanowanych 

w indywidualnym planie leczenia  i w razie potrzeby skierowanie do specjalisty 

psychoterapii uzależnień lub lekarza. Obejmuje także porady informacyjno-

motywacyjne na wstępnym etapie kontaktu pacjenta z placówką, przed ustaleniem 

diagnozy i indywidualnego planu leczenia. 

Porada dotyczy także osób współuzależnionych. 

 

Sesja psychoterapii indywidualnej - sesja z jednym pacjentem stanowiąca element 

indywidualnego planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez 

odpowiednio przygotowanego specjalistę (lub w trakcie specjalizacji) psychoterapii 

uzależnień lub psychologa.  

Sesja dotyczy także osób współuzależnionych. 

 

Sesja psychoterapii grupowej, rodzinnej lub sesja psychoedukacyjna - sesja z 

grupą 6 do 12 pacjentów lub rodziną, lub sesja psychoedukacyjna z grupą do 25 

osób, trwająca nie krócej niż 2 godziny, stanowiąca element indywidualnego planu 

leczenia, prowadzona według określonej metody przez odpowiednio przygotowanego 
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specjalistę (lub w trakcie specjalizacji), bądź instruktora terapii uzależnień.  

Sesja dotyczy także osób współuzależnionych. 

 

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych w warunkach 
ambulatoryjnych - porada obejmująca badanie stanu somatycznego i psychicznego, 

badania laboratoryjne, niezbędne konsultacje specjalistyczne, oddziaływanie 

motywacyjne oraz farmakoterapię alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Dotyczy 

niepowikłanych zespołów abstynencyjnych (F10.3)  

Program substytucyjnego leczenia metadonem w poradni lub ośrodku leczenia 
uzależnień od substancji psychoaktywnych – program terapeutyczno-

rehabilitacyjny, obejmujący: wydawanie substytucyjnych dawek metadonu i kontrolę 

abstynencji, a okresowo lub w razie potrzeby: badanie stanu somatycznego i 

psychicznego, psychoterapię indywidualną lub grupową (do 2 godz. tyg.), konsultacje 

specjalistyczne, pomoc socjalną oraz leczenie przewlekłych chorób związanych z 

przyjmowaniem narkotyków.  
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Oddziały psychiatryczne  
 
Hospitalizacja w oddziale psychiatrycznym ogólnym [4700] – hospitalizacja 

wymagająca postępowania w trybie całodobowym, obejmująca diagnostykę i 

leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 

roku życia. Dotyczy także oddziałów psychiatrycznych (psychosomatycznych) [4710] 

przy szpitalach ogólnych. 

 

Hospitalizacja w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie (w tym 
chorych na gruźlicę lub inne choroby zakaźne) [4710, 4714] – hospitalizacja 

wymagająca postępowania w trybie całodobowym, obejmująca diagnostykę i 

leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 

roku życia, u których konieczna jest jednoczesna diagnostyka i leczenie 

towarzyszących schorzeń somatycznych. 

 

Hospitalizacja w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [4701, 4703] – 
hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie całodobowym, obejmująca 

diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, do 18 roku 

życia (wyjątkowo starsi, szczególnie gdy pacjent uczęszcza do szkoły średniej). 

Wskazany jest podział oddziału na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i 

pododdział młodzieżowy. 

 

Hospitalizacja w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych ,[ 4704, 4707 ]– 
hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie całodobowym, obejmująca 

diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i zachowania, 

powyżej 18 roku życia.  

 

Hospitalizacja w oddziale psychogeriatrycznym [4712] – hospitalizacja 

wymagająca postępowania w trybie całodobowym, obejmująca diagnostykę i 

leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi (zwłaszcza procesami poznawczymi), 

powyżej 60 roku życia. 
 

Hospitalizacja w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 
[4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737]– hospitalizacja wymagająca 
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postępowania w trybie całodobowym, obejmująca diagnostykę i leczenie osób z 

zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów 

karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających 

pobytu w zakładzie o wzmocnionym zabezpieczeniu oraz osób, wobec których sąd 

postanowił przeprowadzenie oceny psychiatrycznej na podstawie obserwacji w 

oddziale; dopuszcza się przyjęcia osób aresztowanych. 

 
Hospitalizacja w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej [4702] – hospitalizacja 

wymagająca postępowania w trybie całodobowym, obejmująca wczesną lub późną 

rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, w wieku 

od 18 do 60 lat (wyjątkowo starsi), z powodu znacznych, zagrażających lub 

utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego.  

 
Hospitalizacja w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych [4716] – 

hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie całodobowym, obejmująca 

leczenie chorych na przewlekłe i/lub oporne na terapię zaburzenia psychiczne, 

zwłaszcza psychotyczne lub/i z zachowaniami niedostosowanymi lub destrukcyjnymi 

i agresywnymi.  

Pacjenci przewlekle chorzy mogą być także hospitalizowani na oddziałach 

psychiatrycznych ogólnych (4700).  

 

Pobyt w zakładzie/oddziale opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-
opiekuńczym [5162, 5172] – pobyt wymagający postępowania w trybie 

całodobowym, obejmujący opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych 

ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić 

opieki w innych warunkach. 

 

Pobyt w formie opieki domowej/rodzinnej [2732] – długotrwały program 

rehabilitacyjny dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza 

psychotycznymi oraz ze znacznym stopniem nieprzystosowania, polegający na ich 

umieszczeniu w warunkach domowych pod opieką wybranych rodzin i pod nadzorem 

szpitala. 

 

Pobyt w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi [ 2720 ] – pobyt w 
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ramach programu rehabilitacyjnego, polegającego na pobycie w chronionych 

warunkach mieszkalnych, obejmującego kształtowanie umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi. 

 
Turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi – krótkotrwały 

program rehabilitacyjny, realizowany w formie zorganizowanego pobytu poza 

miejscem zamieszkania, obejmujący leczenie i intensywną rehabilitację osób z 

zaburzeniami psychicznymi i znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego. 

 

 

Oddziały uzależnień  
Hospitalizacja w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 
(detoksykacyjny) [4742] – hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie 

całodobowym, obejmująca diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem 

abstynencyjnym oraz motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia.  

 

Hospitalizacja w oddziale/pobyt w ośrodku terapii uzależnienia od alkoholu 
[4744] –  wymagające postępowania w trybie całodobowym, obejmujące 

diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu oraz działania 

konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 

 

Hospitalizacja w oddziale/pobyt w ośrodku leczenia uzależnień [4740] –  

wymagające postępowania w trybie całodobowym, obejmujące diagnostykę, leczenie 

i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin 

osób uzależnionych. 

 

Hospitalizacja w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach 
psychoaktywnych (detoksykacyjny) [4748] – hospitalizacja wymagająca 

postępowania w trybie całodobowym, obejmująca diagnostykę i leczenie osób z 

zespołem abstynencyjnym po substancjach psychoaktywnych i towarzyszących 

chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii 

uzależnienia. 
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Hospitalizacja w oddziale/pobyt w ośrodku terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych (krótkoterminowy) [4746] – wymagające postępowania w trybie 

całodobowym, obejmująca diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych 

od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol) oraz działania konsultacyjno-

edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.  

 

Hospitalizacja w oddziale/pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych [ 4750 ] (z programem średnio- lub 
długoterminowym; w tym ośrodki MONAR) –  wymagające postępowania w trybie 

całodobowym, obejmujące długoterminową rehabilitację osób uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol) oraz działania konsultacyjno-

edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.  

 

Hospitalizacja w oddziale/pobyt w ośrodku terapii dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi 
(podwójna diagnoza) [ 4754 ] –  wymagające postępowania w trybie całodobowym, 

obejmujące diagnostykę, leczenie, wczesną rehabilitację i psychoedukację osób 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych z towarzyszącymi zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Hospitalizacja w oddziale/ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi 
(podwójna diagnoza) [ 4756 ] – hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie 

całodobowym, obejmująca rehabilitację osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi z powodu 

znacznych i utrwalonych zaburzeń funkcjonowania.  

 

Pobyt w hostelu dla uzależnionych [2724, 2726] – program rehabilitacyjny, 

polegający na pobycie w chronionych warunkach mieszkalnych. 

 

Turnus rehabilitacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych – krótkotrwały 

program rehabilitacyjny, realizowany w formie zorganizowanego pobytu poza 
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miejscem zamieszkania, obejmujący leczenie i intensywną rehabilitację osób 

uzależnionych 

Świadczenia w oddziałach dziennych 
Hospitalizacja w dziennym oddziale psychiatrycznym ogólnym [2700] – 

hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie dziennym, obejmująca 

diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 r.ż. 

 

Hospitalizacja w dziennym oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [2706] – 

hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie dziennym, obejmująca 

diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i 

zachowania dorosłych, powyżej 18 r.ż.  

 

Hospitalizacja w dziennym oddziale psychiatrycznym  geriatrycznym [2704] – 

hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie dziennym, obejmująca 

diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza 

psychotycznymi, powyżej 60 r.ż. 

 

Hospitalizacja w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym [2702] – 

hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie dziennym, obejmująca 

rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, poniżej  

60 r.ż. (wyjątkowo starsi), ze znacznymi, zagrażającymi i/lub utrwalonymi 

zaburzeniami funkcjonowania życiowego. 

 

Hospitalizacja w dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 

[2701] - hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie dziennym, obejmująca 

diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z 

zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. 

Wskazany jest podział oddziału na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i 

pododdział młodzieżowy. 

 
Hospitalizacja w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu [2712] – 

hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie dziennym, obejmująca 

 13



diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych od 

alkoholu a także osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno-edukacyjne dla 

rodzin osób uzależnionych.  

 

Hospitalizacja w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych [2714] – hospitalizacja wymagająca postępowania w trybie 

dziennym, obejmująca diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych i 

współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, działania konsultacyjno-

edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Osobodzień – jest to jednostka kalkulacyjna/rozliczeniowa/ obejmująca świadczenia 

diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne udzielone w ciągu 

jednego dnia pobytu pacjenta w oddziale całodobowym, dziennym, opiece 

domowej/rodzinnej, hostelu i turnusie rehabilitacyjnym.  

Dzień przyjęcia i wypisu należy liczyć jako jeden osobodzień, z wyjątkiem 

oddziałów dziennych. 

 

Przepustka – okresowe przebywanie osoby z zaburzeniami psychicznymi poza 

szpitalem bez potrzeby wypisywania jej ze szpitala,  w celu sprawdzenia trwałości 

poprawy stanu zdrowia (trening domowy).  Przepustkę wydaje się na okres do trzech 

dni, w uzasadnionych przypadkach i w związku z wydarzeniami losowymi - do 

siedmiu dni. Łączny czas przebywania na przepustkach nie może przekraczać 25% 

czasu hospitalizacji.  

 

Świadczenia w izbie przyjęć –  świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym, 

w tym diagnostyczno-terapeutyczne, nie zakończone hospitalizacją w oddziale lub 

pobytem w ośrodku/zakładzie. 
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                                                 Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 
LECZENIE  PSYCHIATRYCZNE I UZALEŻNIEŃ  –  WARUNKI OGÓLNE 

 
 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ RODZAJ SCHORZENIA 
MAXYMALNY CZAS 

ŚWIADCZENIA 
JEDNORAZOWEGO 1) 

PKT 
 

1 2 3 4 
 

HOSPITALIZACJA W CAŁODOBOWYCH ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH 

 
Z03 DO 10 DNI 

F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F20-F39, F84, DO 8 TYG.  
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4) DO 3 TYG.  

1. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY [4700] 
2. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (tzw. oddział psychosomatyczny) PRZY SZPITALU OGÓLNYM 

[4710] 
F40-F48, F50-F99 (bez F84) DO 4 TYG.  

9-14 

Z03 DO 10 DNI 
F00-F09, F13.3, F13,4, F1x.5-F1x.9, F20-F39, F84  DO 8 TYG.  

F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4) DO 3 TYG.  
F40-F48, F50-F99 (bez F84) 

+ schorz. 
somatyczne 

DO 4 TYG.  

1. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE  [4710]  
(tzw. oddział psychosomatyczny) 

2. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA  CHORYCH NA GRUŹLICĘ LUB INNE CHOROBY ZAKAŹNE 
[4714] 

F00-F99 + A15, A19 Bez ograniczeń 

10-14 

Z03 DO 10 DNI 
F01-F09, F13.3, F13,4, F1x.5-F1x.9, F20-F39, F80-F98 DO 8 TYG.  

F1x..0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4,} DO 3 TYG.  
F40-F49, F51-F59, F70-F79 DO 4 TYG.  

F50 DO 12 TYG.  

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [4701, 4703] 

F60-F69 DO 2 TYG.  

11-15 

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH [4704] F40-F48, F50-F69 DO 12 TYG.  9-12 
ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY [4712] F00-F09, F20-F39 DO 12 TYG.  11-15 
ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU [4730, 4731, 4732, 4733, 
4734,4735,4736] F00-F09, F1x..5, F1x.7, F20-F39, F70-F79 BEZ OGRANICZEŃ 13-17 

ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ [4702] F00-F09, F20-F39, F70-F79,  F84 DO 6  MIES.  9-13 
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH [4716] 
 

F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79,  
(o przewlekłym przebiegu leczenia) BEZ OGRANICZEŃ 6-8 

ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY lub PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY  
[5162, 5172] 

F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79 , 
(o przewlekłym przebiegu leczenia) BEZ OGRANICZEŃ 6-8 

OPIEKA DOMOWA//RODZINNA [2732] F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79,  
(o przewlekłym przebiegu leczenia) BEZ OGRANICZEŃ 2 

HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI [2720]  F06,F20-F29, F30-F39, F70-F79 DO 6 MIES. 6 

TURNUS REHABILITACYJNY F00-F09, F20-F39, F70-F79, F1x2 2 TYG. 10 

 
1) Za okres przekraczający wymieniony czas - finansowanie świadczenia maleje do poziomu 70%. Ograniczenia czasowe nie dotyczą osób zobowiazanych 

sądownie 
do leczenia. 
 

Uwaga: Przepustka powyżej 3 dni – finansowanie świadczenia maleje do poziomu 70 %. 
 
 
 



 
 
 
 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ RODZAJ SCHORZENIA CZAS ŚWIADCZENIA 
JEDNORAZOWEGO 1) 

PKT 
 

1 2 3 4 
 

HOSPITALIZACJA W CAŁODOBOWYCH ODDZIAŁACH/ OŚRODKACH UZALEŻNIEŃ 
 
 

F10.3, F10.4, F19.3, F19.4 DO 10 DNI  ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACYJNY) 
Oddział toksykologiczny [4742, 4150]  F13.3 i F13.4 DO 8 TYG.  

13-20 

ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU [4744] F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9 DO 8 TYG.  9-13 

ODDZIAŁ/OŚRODEK  LECZENIA UZALEŻNIEŃ  [4740] F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9, F11-F16, F18, F19 DO 8 TYG.  9-13 

ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH 
(DETOKSYKACYJNY) [4748]  F11-F19  (bez F17) DO 14 DNI  13-20 

ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH –  [4746]  F11-F16, F18, F19 DO 6 MIES.  8-11 

ODDZIAŁ/OŚRODEK REHABILITACJI DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH z programem średnio- lub długoterminowym (w tym ośrodki MONAR) F11-F16, F18-F19 1) Program od 6 do 12 

mies. 
2) Program od 12 do 18 mies. 

6-10 

ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (podwójna diagnoza) 

F10-F19 (bez F17),  
F20-F39, F42-F44, F50, F60, F82 DO 8 TYG. 

9-13 

ODDZIAŁ/OŚRODEK REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH I Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (podwójna diagnoza) 

F10-F19 (bez F17),  
F20-F39, F42-F44, F50, F60, F82 DO 6 MIES. 

8-11 

HOSTEL DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH [2724, 2726] F1x.2,F1x.5,F1x.7 
DO 6 MIES. 

6 

TURNUS REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH  F1x.2
Do 2 TYG. 

10 
 

1) Za okres przekraczający wymieniony czas - finansowanie świadczenia maleje do poziomu 70%  
Ograniczenia czasowe nie dotyczą osób zobowiązanych sądownie do leczenia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

NAZWA ODDZIAŁU RODZAJ SCHORZENIA CZAS ŚWIADCZENIA 
JEDNORAZOWEGO 1) 

PKT 
 

1 3 4 5 
 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE DZIENNYM  
 
 ODDZIAŁ DZIENNY  PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY [2700] F00-F99   

(z wyłączeniem F10-F19 i F71-F79) DO 12 TYG.  6-9 

 ODDZIAŁ  DZIENNY ZABURZEŃ  NERWICOWYCH [2706] F40-F48, F50-F69 DO 12 TYG.  6-10 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY GERIATRYCZNY [2704] F00-F09, F20-F39 DO 12 TYG.  6-9 

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ [2702] F00-F09, F20-F39, F70-F79,  F84 DO 16 TYG.  6-9 

 ODDZIAŁ DZIENNY  PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [2701] F20-F39,F40-F48, F50, F70, F80-F89,F90-F98 
 BEZ OGRANICZEŃ 6-10 

  ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU [2712] F10.1, F10.2, F19.2. F63.0, F42,F60/współuzależnieni/ DO 8 tyg. 6-9 

 ODDZIAŁ DZIENNY  TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI  PSYCHOAKTYWNYCH [2714] * F11-F16, F18, F19 DO 6 MIES. 6-9 

1) Za okres przekraczający wymieniony czas - finansowanie świadczenia maleje do poziomu 70% 
 
 
*     Dotyczy pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych  z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza). 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

NAZWA ODDZIAŁU RODZAJ SCHORZENIA CZAS ŚWIADCZENIA 
JEDNORAZOWEGO UWAGI PKT 

 
1 2 3 4 5 

 
TRYB AMBULATORYJNY – PORADNIE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA  

[1700, 1704, 1706, 1710, 1780, 1790]- Nie w każdej poradni występują wszystkie rodzaje świadczeń oraz  specjaliści z właściwej 
specjalizacji szczegółowej. 

 

PORADA DIAGNOSTYCZNA 40 MIN. 
Proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta. 

3-5 

PORADA TERAPEUTYCZNA 20 MIN.  2-3 

PORADA KONTROLNA 10 MIN.  1-2 

PORADA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA 60 MIN. 
Proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta. 

4-5 

PORADA PSYCHOLOGICZNA 60 MIN.  3-4 

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 60 MIN.  4-6 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB RODZINNEJ 60 MIN. Średni czas sesji 120 min. 9-12 

WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA 

F00-F99 

60 MIN.  3-5 

 
 

 
U W A G A :   Pacjent może otrzymać w dniu zgłoszenia do poradni więcej niż jeden rodzaj świadczeń. 
 

 
 

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO/DOMOWEGO  [2730] 
 

WIZYTA DOMOWA / ŚRODOWISKOWA –  miejscowa (poza siedzibą zespołu, w zasięgu 
komunikacji miejskiej) 60 - 90 MIN.  6-8 

WIZYTA DOMOWA / ŚRODOWISKOWA – zamiejscowa (poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem 
komunikacji miejskiej) 90 - 120 MIN.  7-9 

PORADA DIAGNOSTYCZNA 60 MIN.  3-5 
PORADA TERAPEUTYCZNA 30 MIN.  2-3 
PORADA KONTROLNA 15 MIN.  1-2 
PORADA PSYCHOLOGICZNA 60 MIN.  3-4 
SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 60 MIN.  4-6 
SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB RODZINNEJ 

F00-F09, F20-F39 

60 MIN. Średni czas sesji 120 min. 9-12 

PORADA W IZBIE PRZYJĘĆ 
 

PORADA W IZBIE  PRZYJĘĆ F00-F99 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 1-4 



 
 

NAZWA ODDZIAŁU RODZAJ SCHORZENIA CZAS ŚWIADCZENIA 
JEDNORAZOWEGO UWAGI PKT 

 
1 2 3 4 5 

 

TRYB AMBULATORYJNY - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY [1701,1703, 1707] 
 

PORADA DIAGNOSTYCZNA  120 MIN. 
Proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 2 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta. 

4-6 

PORADA TERAPEUTYCZNA  30 MIN.  2-3 

PORADA KONTROLNA  15 MIN.  1-2 

PORADA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA 120 MIN. 
Proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 2 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta. 

5-6 

PORADA PSYCHOLOGICZNA  120 MIN.  4-5 

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ  60 MIN.  4-6 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB RODZINNEJ  120 MIN.  9-12 

WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA 

F20-F59, F70-F99 

60 MIN.  3-5 

PORADA KOMPLEKSOWO-KONSULTACYJNA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM   240-360 MIN. 16-24 

PROGRAM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM 
F84 5-30 GODZIN MIESIĘCZNIE  

NA 1 DZIECKO  20-120 

 
U W A G A :   Pacjent może otrzymać w dniu zgłoszenia do poradni więcej niż jeden rodzaj świadczeń. 
 

ZESPÓŁ/ODDZIAŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO/DOMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [2731] 
 

WIZYTA DOMOWA / ŚRODOWISKOWA – miejscowa (poza siedzibą zespołu, w zasięgu 
komunikacji miejskiej) 60-90 MIN.  6-8 

WIZYTA DOMOWA / ŚRODOWISKOWA – zamiejscowa(poza siedzibą zespołu, poza zasięgiem 
komunikacji miejskiej) 90-90 MIN.  7-9 

PORADA DIAGNOSTYCZNA  120 MIN.  3-5 

PORADA TERAPEUTYCZNA  30 MIN.  2-3 

PORADA KONTROLNA 15 MIN.  1-2 

PORADA PSYCHOLOGICZNA  120 MIN.  3-4 

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ  60 MIN.  4-6 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB RODZINNEJ  

F20-F50, F70-F98 

60MIN. Średni czas sesji 120 min. 9-12 

 
 

 



 

NAZWA ODDZIAŁU RODZAJ SCHORZENIA CZAS ŚWIADCZENIA 
JEDNORAZOWEGO UWAGI PKT 

 
1 2 3 4 5 

 
TRYB AMBULATORYJNY  

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ [1740, 1742] 
PORADNIA/PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA  I WSPÓŁUZALEŻNIENIA od alkoholu [1744] 

PORADNIA/PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  [1746] 
 

PORADA DIAGNOSTYCZNA 60 MIN. 
Proces diagnostyczny może 
wymagać od 1 do 3 porad 
diagnostycznych u 1 pacjenta. 

3-5 

PORADA KOLEJNA 30 MIN.  2-3 

PORADA INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ  60 MIN.  2-3 

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 60 MIN.  4-5 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB RODZINNEJ (SESJA PSYCHOEDUKACYJNA) 

F10-F19, F63.0 
F43, F60 (współuzależnieni) 

60 MIN. Średni czas trwania sesji 
wynosi 180 minut 7-8 

 
U W A G A :   Pacjent może otrzymać w dniu zgłoszenia do poradni więcej niż jeden rodzaj świadczeń ( bądź  więcej niż jedno świadczenie tego samego rodzaju -

‘maraton psychoterapeutyczny”).Świadczenia te są wykazywane do rozliczenia, jeżeli stanowią części programu terapeutycznego. 
 
 

TRYB AMBULATORYJNY – ŚWIADCZENIA SPECJALNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 
 

LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH F1x.30 180 MIN. 4 RAZY W ROKU 8 

PROGRAM SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA METADONEM W  PORADNI LUB OŚRODKU 
LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYC F11 1 OSOBODZIEŃ UDZIAŁU W 

PROGRAMIE  4 

 
SESJA WSPARCIA PSYCHOSPOŁECZNEGO 
               60-120 MIN.    8 - 10

 



 
 

LECZENIE  PSYCHIATRYCZNE I UZALEŻNIEŃ  –  WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
 
 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  
/WYMAGANIA 

PKT  
 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE CAŁODOBOWYM  
 

1. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 
OGÓLNY [4700] 

2. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (tzw. 
oddział psychosomatyczny) PRZY 
SZPITALU OGÓLNYM [4710] 

9-14    9 12 14

Ordynator   Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 30-45-łóżkowym: 
co najmniej 2 specjalistów psychiatrów  (lub w trakcie 
specjalizacji) oraz 2 terapeutów (w tym 1 psycholog kliniczny lub 
w trakcie spec.) , w pełnym wymiarze zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 
1) Średni czas pobytu poniżej 45 dni, 
2) Liczba hospitalizowanych długoterminowo (rezydenci) 

– do 20% przebywających w oddziale 

1) Świadczenia ujęte w specjalny program terapii, 
np. leczenia chorób afektywnych, zaburzeń snu; 

2)  Wysokospecjalistyczne metody diagnostyczne 
3) Max. 10 łóżek na 1 etat lekarski 
4) Średni czas pobytu poniżej 35 dni (z wyjątkiem 

oddziałów wysokospecjalistycznych, np. leczenia 
chorób afektywnych) 

5) Liczba hospitalizowanych długoterminowo –  do 
10% przebywających 

1. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA 
CHORYCH SOMATYCZNIE  [4710], (tzw. 
oddział psychosomatyczny) 

2. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA  
CHORYCH NA GRUŹLICĘ LUB INNE 
CHOROBY ZAKAŹNE [4714] 

10-14    10 12 14

Ordynator   
Specjalista psychiatra lub inny specjalista 
(odpowiednio do profilu oddziału) w pełnym 
wymiarze zatrudnienia 

Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze zatrudnienia; w 
przypadkach uzasadnionych  szczególnym profilem oddziału 
ordynatorem może być specjalista z odpowiedniej dziedziny  

Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 30-45-łóżkowym: 
co najmniej 2 specjalistów psychiatrów (lub w trakcie 
specjalizacji) oraz 2 terapeutów (w tym  1 psycholog kliniczny 
lub w trakcie spec.), w pełnym wymiarze zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

Dostęp do konsultacji specjalistycznych 

1) Świadczenie ujęte w specjalny program terapii 

2) Wysokospecjalistyczne metody diagnostyczne 

3) Dostęp do wysokospecjalistycznych konsultacji 
lekarskich 

3) Max. 10 łóżek na 1 etat lekarski  
 

 1



 
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

/WYMAGANIA 
PKT  

 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE CAŁODOBOWYM c.d. 
 
 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY [4701, 4703] 11-15    11 13 15

Ordynator   
Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub 
w trakcie specjalizacji, w pełnym wymiarze 
zatrudnienia 

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, w pełnym wymiarze 
zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie + certyfikat 
psychoterapeuty 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 20-30-łóżkowym: 
co najmniej 2 specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży  lub 
psychiatrów  (lub w trakcie specjalizacji)  oraz 3 terapeutów, w 
tym 2 psychologów klinicznych (lub w trakcie specjalizacji), w 
pełnym wymiarze zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie +  dodatkowe, 
poświadczone umiejętności zawodowe 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

Dostęp do diagnostyki i konsultacji specjalistycznych 

1) Świadczenia ujęte w specjalny program terapii  
2) Wysokospecjalistyczne metody diagnostyczne 
3) Średni czas pobytu poniżej 35 dni (z wyjątkiem 

oddziałów wysokospecjalistycznych, np. leczenia 
anoreksji,  autyzmu) 

4) Max. 10 łóżek na 1 etat lekarski 
 

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ 
NERWICOWYCH [4704]  9-12     9 11 12

Ordynator / kierownik  
Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny  
z certyfikatem psychoterapeuty w pełnym 
wymiarze zatrudnienia 

Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny z certyfikatem 
psychoterapeuty, w pełnym wymiarze zatrudnienia 

Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny z 
certyfikatem psychoterapeuty superwizora w pełnym 
wymiarze zatrudnienia 

Psychoterapeuci  

W oddziale 25-30-łóżkowym:  
co najmniej 4 psychoterapeutów w pełnym wymiarze 
zatrudnienia,  w tym co najmniej 2 z certyfikatem, pozostali w 
trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu. 
Jeżeli ordynatorem jest psycholog, w zespole musi być specjalista 
psychiatra 

4 psychoterapeutów w pełnym wymiarze zatrudnienia,  
w tym co najmniej 2 z certyfikatem, pozostali w 
trakcie szkolenia. 
Jeżeli ordynatorem jest psycholog, w zespole musi być 
specjalista psychiatra 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

Kompleksowy program terapii  
1) Kompleksowy program terapii z systematyczną 

psychoterapią indywidualną i grupową 
2) Max. 5 łóżek na 1 etat psychoterapeuty 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT  
 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE CAŁODOBOWYM c.d. 

 
ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY [4712] 11-15    11 13 15

Ordynator   Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 30-45-łóżkowym: 
co najmniej 2 lekarzy specjalistów (lub w trakcie specjalizacji), w 
tym 1 specjalista psychiatra (lub w trakcie specjalizacji ) oraz 3 
terapeutów (w tym 1 psycholog), w pełnym wymiarze 
zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

1) Program rehabilitacyjny 
2) Dostęp do diagnostyki i konsultacji specjalistycznych, w 

tym neuropsychologicznych 

1) Dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki  
neuropsychologicznej  

2) Program rehabilitacyjny i program edukacyjny 
dla opiekunów  

3) Max. 10 łóżek na 1 etat lekarski  
ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O 
WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU [4732, 
4733, 4734, 4735, 4736] 

13-17     13 15 17

Ordynator   Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze   Co najmniej 2 psychiatrów (lub w trakcie specjalizacji) , w 
pełnym wymiarze zatrudnienia  Co najmniej jak na II poziomie 

Inni terapeuci   
Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu Co najmniej 7 terapeutów, w tym 2 psychologów  klinicznych 

(lub w trakcie specjalizacji) 
Co najmniej jak na II poziomie + dodatkowe,  
poświadczone umiejętności zawodowe 

Inne warunki  Okresowo niespełnione wymagania dotyczące 
zabezpieczeń . 1) 10-15 łóżek na 1 etat lekarski  1) Program rehabilitacyjny behawioralny  

2) 10-15 łóżek na 1 etat lekarski  
ODDZIAŁ REHABILITACJI 
PSYCHIATRYCZNEJ [4702] 9-13    9 11 13

Ordynator / kierownik  
Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny 
- okresowo dopuszczalny niepełny wymiar 
zatrudnienia 

Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny, w pełnym 
wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 30-45-łóżkowym: 
co najmniej 1 specjalista psychiatra (lub w trakcie specjalizacji)  
oraz 4 terapeutów, w tym 2 psychologów  klinicznych (lub w 
trakcie specjalizacji), w pełnym wymiarze zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

Program rehabilitacyjny 

1) Kilka programów rehabilitacyjnych  
adresowanych do różnych potrzeb pacjentów  

2) Max. 10 łóżek na 1 etat terapeuty (lekarza lub 
psychologa) 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  

/WYMAGANIA 
PKT  

 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE CAŁODOBOWYM c.d. 

 
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA 
PRZEWLEKLE CHORYCH [4716] 6-8 6  8

Ordynator  Specjalista psychiatra  lub psycholog kliniczny 

Lekarze i inni terapeuci  

W oddziale 30-45-łóżkowym: 
Co najmniej 2 terapeutów. 
Jeżeli ordynatorem jest psycholog, w zespole musi być specjalista 
psychiatra 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

1) Program rehabilitacyjny 
2) Dostęp do niezbędnych konsultacji specjalistycznych i badań 
laboratoryjnych 

Nie występuje 

ZAKŁAD/ODDZIAł OPIEKUŃCZO-
LECZNICZY lub PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZY [5172, 5162] 

6-8   6 8

Kierownik – jeden dla kilku oddziałów  Lekarz lub psycholog lub pielęgniarka Lekarz lub psycholog lub pielęgniarka 
Personel  Pielęgniarki i terapeuci zajęciowi wg potrzeb 

Inne warunki  
Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

1) Program rehabilitacyjny  
2) Dostęp do: 
- konsultacji psychiatry i innych specjalistów 
- badań laboratoryjnych 

Nie występuje 

OPIEKA DOMOWA/RODZINNA [2732] 2  2  

Warunki   Wizytacja w miejscu pobytu pacjenta: 
- pielęgniarska, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu; 
- lekarska nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie 

 

HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI  [2722] 6  6  

Kierownik   Psycholog, pielęgniarka, specjalista terapii uzależnień lub 
instruktor terapii uzależnień   

Personel i inne warunki   

1) Terapeuci wg potrzeb programowych 
2) Program rehabilitacyjny  
3) Dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań 

laboratoryjnych 

 

 
TURNUS REHABILITACYJNY 
 

10  10  

Terapeuci   3 terapeutów, w tym co najmniej lekarz i pielęgniarka  
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/WYMAGANIA 
PKT  
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1 2 3 4 5 
 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE CAŁODOBOWYM c.d. 

 
 

ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH 
ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH 
(DETOKSYKACYJNY) 
ODDZ.TOKSYKOLOGICZNY[4742, 4150] 

13-20    13 16 20

Ordynator   Specjalista:     psychiatra lub internista, lub 
neurolog w pełnym wymiarze zatrudnienia 

Specjalista:       psychiatra lub internista, lub neurolog lub 
anestezjolog w pełnym wymiarze zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 20-łóżkowym:  
co najmniej 2 lekarzy (w tym psychiatra lub w trakcie 
specjalizacji) i specjalista psychoterapii uzależnień lub 
instruktor terapii uzależnień – dopuszcza się niepełny 
wymiar zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 
1) Dostęp do: 
- konsultacji internisty i innych specjalistów, 
- specjalistycznych badań  
Motywowanie do kontynuacji leczenia 

1) Dostęp do: 
2) konsultacji internisty i innych specjalistów, 
3) specjalistycznych badań 
2) Intensywny program motywowania do dalszego 

leczenia, z zapewnieniem jego kontynuacji we 
współpracującym oddziale/ośrodku  terapii 
uzależnienia od alkoholu 

ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU [4744] 9-13    9 11 13

Ordynator / kierownik  Specjalista psychoterapii uzależnień lub psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Terapeuci  

W oddziale 30-łóżkowym: 
co najmniej 5 terapeutów, w tym co najmniej:  2 
specjalistów psychoterapii uzależnień (lub w trakcie 
specjalizacji), psycholog, 2 instruktorów terapii 
uzależnień, psychiatra (lub w trakcie specjalizacji) – 
dopuszcza się niepełny wymiar zatrudnienia. 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 1) Podstawowy, kompleksowy program terapeutyczny, 
w tym: ponad połowa oddziaływań to świadczenia z 
zakresu psychoterapii grupowej;  8 godzin dziennie 
zorganizowanych zajęć (grupy i inne). 

2) Dostęp do konsultacji internisty i innych 
specjalistów 

 

Obok  programu podstawowego inne 
wyspecjalizowane programy terapeutyczne. 
Powyżej 8 godzin dziennie zorganizowanych zajęć 
terapeutycznych. 
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ODDZIAŁ/OŚRODEK  LECZENIA 
UZALEŻNIEŃ [4740] 9-13    9 11 13

Ordynator / kierownik  Specjalista psychoterapii uzależnień lub 
psychiatra 

Specjalista psychoterapii uzależnień w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Terapeuci  

W oddziale 30-łóżkowym: 
co najmniej 5 terapeutów, w tym co najmniej  2 specjalistów 
psychoterapii uzależnień (lub w trakcie specjalizacji), w tym 
psycholog, 2 instruktorów terapii uzależnień, specjalista 
psychiatra (lub w trakcie specjalizacji) – dopuszcza się niepełny 
wymiar zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 3) Podstawowy, kompleksowy program terapeutyczny, w tym: 

ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu 
psychoterapii grupowej;  8 godzin dziennie 
zorganizowanych zajęć (grupy i inne). 

4) Dostęp do konsultacji internisty i innych specjalistów 
 

Obok  programu podstawowego inne 
wyspecjalizowane programy terapeutyczne. 
Powyżej 8 godzin dziennie zorganizowanych zajęć 
terapeutycznych. 

ODDZIAŁ/OŚRODEK  LECZENIA 
ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO 
SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH 
(DETOKSYKACJI)  [ 4748] 

13-20    13 16 20

Ordynator   Specjalista psychiatra, toksykolog lub 
internista; w pełnym wymiarze zatrudnienia

Specjalista psychiatra, anastezjolog, toksykolog lub internista w 
pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci  

W oddziale 15-łóżkowym: 
co najmniej 1 specjalista psychiatra  (lub w trakcie specjalizacji), 
psycholog kliniczny (lub w trakcie specjalizacji) lub specjalista 
terapii uzależnień 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 

1) Dostęp do: 
4) konsultacji internisty i innych specjalistów, 
5) specjalistycznych badań, w tym badanie poziomu substancji 

psychoaktywnych 
2) Świadczenia motywujące do kontynuacji leczenia 
3) 5 łóżek na 1 etat lekarski 

1) Dostęp do: 
6) konsultacji internisty i innych specjalistów, 
7) specjalistycznych badań, w tym poziomu 

substancji psychoaktywnych 
2) Świadczenia motywujące do dalszego leczenia, z 

zapewnieniem jego kontynuacji we 
współpracującym oddziale/ośrodku  terapii 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych 

3) 5 łóżek na 1 etat lekarski 
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ODDZIAŁ /OŚRODEK TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH  -  [4746] 

8-11    8 10 11

Ordynator / kierownik  
Specjalista terapii uzależnień lub psychiatra 
lub psycholog kliniczny; w pełnym 
wymiarze zatrudnienia   

Specjalista terapii uzależnień w pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci  

W oddziale 30-łóżkowym: 
co najmniej 5 terapeutów, w tym co najmniej 1 psycholog, 
specjalista psychiatra (lub w trakcie specjalizacji - dopuszcza się 
niepełny wymiar zatrudnienia) 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 1) Program podstawowy z opisem: założeń, celu, form 

realizacji, czasu trwania 

2) Program edukacji  prozdrowotnej obejmujący profilaktykę 
zachowań ryzykownych dot. żółtaczki, HIV/AIDS  

3) Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji 

-Obok podstawowego, inne wyspecjalizowane  
programy terapeutyczne,  np. w zakresie post-
rehabilitacji i profilaktyki nawrotów  

- Współpraca z oddziałem/pododdziałem 
detoksykacyjnym, 
- Współpraca z lecznictwem ambulatoryjnym, 
- Dostęp do konsultacji, badań ambulatoryjnych i 
diagnostyki  medycznej 
 

ODDZIAŁ/OŚRODEK REHABILITACJI DLA 
OSÓB Z UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH z programem średnio- 
lub długoterminowym (w tym MONAR) 

6-10    6 8 10

Ordynator / kierownik  Specjalista psychoterapii uzależnień lub 
psychiatra 

Specjalista psychoterapii uzależnień w  pełnym wymiarze 
zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci  Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 

W oddziale 30-40-łóżkowym: 
co najmniej 5 terapeutów, w tym co najmniej 1 psycholog, i  
specjalista psychiatra (lub w trakcie specjalizacji - dopuszcza się 
niepełny wymiar zatrudnienia) 

Co najmniej jak na II poziomie 
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Inne warunki  

1) Program podstawowy z opisem: założeń, celu, form 
realizacji, czasu trwania 

2) Program edukacji prozdrowotnej obejmujący profilaktykę 
zachowań ryzykownych dotyczących np. żółtaczki, HIV, 
AIDS 

3) Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji 

1) Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji 
2) Program podstawowy z opisem: założeń, celu, 

form realizacji, czasu trwania i program post-
rehabilitacyjny, lub  

1) Specjalistyczny program dla  dzieci i młodzieży z 
uzależnieniem wraz z programem 
psychoedukacyjnym dla rodziców i z dostępem 
do niezbędnych badań i konsultacji 

 

 

 
 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT  
 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE CAŁODOBOWYM c.d. 

 
 
 

ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII DLA 
UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH I Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI (podwójna diagnoza) [ 4754 ] 

9-13    9 11 13

Ordynator   
Psychiatra z doświadczeniem w pracy z 
uzależnionymi od substancji 
psychoaktywnych 

Specjalista psychiatra wyszkolony w zakresie terapii uzależnień 
od substancji psychoaktywnych 

Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci  

W oddziale 30 łóżkowym: 
co najmniej 6 terapeutów z doświadczeniem w pracy z 
uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, w tym: specjalista 
psychiatra  wyszkolony w zakresie terapii uzależnień (lub w 
trakcie specjalizacji),  psycholog, specjalista terapii uzależnień, 3 
instruktorów terapii uzależnień 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 

Program terapeutyczny  - Kompleksowy program terapeutyczny  
- Współpraca z oddziałem detoksykacyjnym  

ODDZIAŁ/OŚRODEK REHABILITACJI DLA 
UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH [ 4750 ] I Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (podwójna 
diagnoza) [ 4756 ] 

8-11    8 11

Ordynator / kierownik  Psychiatra lub psycholog  Specjalista (psychiatra lub psycholog)  wyszkolony w zakresie 
terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych 

 

Lekarze i inni terapeuci  Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 

W oddziale 30-łóżkowym: 
co najmniej 6 terapeutów z doświadczeniem w pracy z 
uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, w tym 2 
psychologów, specjaliści terapii uzależnień i instruktorzy terapii 
uzależnień od substancji psychoaktywnych. 
Jeżeli kierownikiem oddziału/ośrodka jest psycholog, to w 
oddziale musi być zatrudniony specjalista psychiatra lub w trakcie 
specjalizacji 
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Inne warunki  

1) Program podstawowy z opisem: założeń, celu, form 
realizacji, czasu trwania. 

2) Program edukacji prozdrowotnej obejmujący profilaktykę 
zachowań ryzykownych dotyczących np. żółtaczki, 
HIV/AIDS 

3) Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  
/WYMAGANIA 

PKT  
 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE CAŁODOBOWYM c.d. 

 
 
HOSTEL DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 
[2724, 2726] 
 

6  6  

Kierownik   Psycholog, pielęgniarka, specjalista terapii uzależnień lub 
instruktor terapii uzależnień   

Personel i inne warunki   

4) Terapeuci wg potrzeb programowych 
5) Program rehabilitacyjny  
6) Dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań 

laboratoryjnych 

 

 
TURNUS REHABILITACYJNY DLA OSÓB 
UZALEŻNIONYCH 
 

10  10  

Terapeuci      3 terapeutów
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  

/WYMAGANIA 
PKT  

 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE DZIENNYM 

 
 ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY 
OGÓLNY [2700] 6-9    6 8 9

Ordynator   Psychiatra w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci  

W oddziale 20-25-miejscowym: 
co najmniej 3 terapeutów, w tym: specjalista psychiatra (lub w 
trakcie specjalizacji), 1 psycholog, w pełnym wymiarze 
zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie  

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 1) Program  terapii 

2) Dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań 
laboratoryjnych 

1) Świadczenia ujęte w specjalny program terapii,  
np.  leczenia chorób afektywnych; 

2) Dostęp do wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych 

 ODDZIAŁ DZIENNY  ZABURZEŃ 
NERWICOWYCH  [2706] 6-10    6 9 10

Ordynator / kierownik  
Psychiatra lub psycholog kliniczny  z 
certyfikatem psychoterapeuty w pełnym 
wymiarze zatrudnienia 

Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny z certyfikatem 
psychoterapeuty w pełnym wymiarze zatrudnienia 

Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny z 
certyfikatem psychoterapeuty superwizora,  

Psychoterapeuci  

W oddziale 20-25-miejscowym: 

co najmniej 3 psychoterapeutów w pełnym wymiarze 
zatrudnienia,  w tym co najmniej 1 z certyfikatem, pozostali w 
trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu. 
Jeżeli ordynatorem jest psycholog, w zespole musi być specjalista 
psychiatra 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 

Kompleksowy program terapii w formie co najmniej 2 sesji 
psychoterapii indywidualnej lub grupowej dziennie 

Kompleksowy program terapii z systematyczną 
psychoterapią indywidualną i grupową 

 ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY 
GERIATRYCZNY  [2704] 6-9    6 8 9

Ordynator   Psychiatra w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Specjalista psychiatra w pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

  
Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 20-25 -miejscowym: 
co najmniej 4 terapeutów, w tym: 1 specjalista psychiatra (lub w 
trakcie specjalizacji), 1 psycholog, w pełnym wymiarze 
zatrudnienia  

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II 
poziomu 1) Dostęp do diagnostyki specjalistycznej, w tym 

neuropsychologicznej 
2) Program rehabilitacyjny  

1) Dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki, w 
tym  neuropsychologicznej 

2) Program rehabilitacyjny   
3) Program edukacyjny dla opiekunów  
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT  
 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE DZIENNYM c.d. 
 

ODDZIAŁ DZIENNY   PSYCHIATRYCZNY 
REHABILITACYJNY [2702] 6-9    6 8 9

Ordynator / kierownik  Psychiatra lub psycholog kliniczny - okresowo 
dopuszczalny niepełny wymiar zatrudnienia 

Specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny, w 
pełnym wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 20-25 -miejscowym: 
co najmniej 4 terapeutów, w tym  co najmniej 1 
psycholog  klinicznych (lub w trakcie specjalizacji). 
Jeżeli ordynatorem jest psycholog, w zespole musi być 
specjalista psychiatra 

Co najmniej jak na II poziomie  

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

1) Program rehabilitacyjny 
2) Dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań 

laboratoryjnych 

1) Programy rehabilitacyjne adresowane do różnych 
potrzeb pacjentów 

2) Dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań 
laboratoryjnych 

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [2701] 6-10    6 9 10

Ordynator   
Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży (lub w 
trakcie specjalizacji), w pełnym wymiarze 
zatrudnienia 

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, w pełnym 
wymiarze zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie lub inny specjalista z 
umiejętnościami lub terapeuci z umiejętnościami 
dostosowanymi do wysokospecjalistycznego profilu 
oddziału 

Lekarze i inni terapeuci   

W oddziale 20-25 -miejscowym: 
co najmniej 1 specjalista psychiatra dzieci i młodzieży 
lub psychiatra  (lub w trakcie specjalizacji) i  
2 psychologów klinicznych (lub w trakcie 
specjalizacji) 

Co najmniej jak na II poziomie  

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

1) Podstawowy program terapeutyczny  
2) Dostęp do diagnostyki i konsultacji 

specjalistycznych 

1) Wyspecjalizowany program terapii,  np. dla dzieci z 
autyzmem  

2) Dostęp do wysokospecjalistycznych metod 
diagnostycznych 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT  
 Oddziały I poziomu Oddziały II poziomu Oddziały III poziomu 

1 2 3 4 5 
 

HOSPITALIZACJA W ODDZIALE DZIENNYM c.d. 
 

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU [2712] 6-9    6 8 9

Ordynator / kierownik  Psychiatra lub psycholog lub specjalista 
psychoterapii uzależnień 

Specjalista psychoterapii uzależnień w pełnym 
wymiarze zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci  

W oddziale 20-25 -miejscowym: 
co najmniej: 3 terapeutów, w tym co najmniej 1 
psycholog, specjalista terapii uzależnień (lub w trakcie 
specjalizacji), instruktor terapii uzależnień  i   
psychiatra (lub w trakcie specjalizacji) – dopuszcza się 
niepełny wymiar zatrudnienia) 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 1) Podstawowy, kompleksowy program 
terapeutyczny 

2) 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć 

3) Dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań 
laboratoryjnych 

1) Obok podstawowego, inne wyspecjalizowane  
programy terapeutyczne 

2) 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć 
3) Dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań 

laboratoryjnych 

 ODDZIAŁ DZIENNY  TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH [2714] * 

6-9    6 8 9

Ordynator / kierownik  Psychiatra lub psycholog lub specjalista terapii 
uzależnień 

Specjalista terapii uzależnień w pełnym wymiarze 
zatrudnienia Co najmniej jak na II poziomie 

Lekarze i inni terapeuci  
W oddziale 20-25 -miejscowym: 
co najmniej 3 terapeutów, w tym co najmniej 1 
psycholog,   specjalista psychiatra (lub w trakcie 
specjalizacji) – dopuszcza się niepełny wymiar 
zatrudnienia 

Co najmniej jak na II poziomie 

Inne warunki  

Nie spełnia wszystkich warunków II poziomu 

1) Program podstawowy z opisem: założeń, celu, 
form realizacji, czasu trwania 

2) Dostęp do interwencji pracownika socjalnego 

1) Obok podstawowego, inne wyspecjalizowane  
programy terapeutyczne,  np. w zakresie post-
rehabilitacji i profilaktyki nawrotów  

2) Współpraca z oddziałem/pododdziałem 
detoksykacyjnym i  lecznictwem ambulatoryjnym 

 
   *    Dotyczy pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych  z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza) 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

/WYMAGANIA 
PKT 

 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
 

TRYB AMBULATORYJNY – PORADNIE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA 
 [1700,1702, 1703, 1704,1706,1710, 1780,1790]- Nie w każdej poradni występują wszystkie rodzaje świadczeń  oraz specjaliści  z  

właściwej specjalizacji szczegółowej. 
 

PORADA DIAGNOSTYCZNA 3-5 3   4 5

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  
Specjalista psychiatra lub psychiatra w 
poradni niespełniającej kryteriów 
świadczeń II poziomu 

Specjalista psychiatra lub psychiatra w poradni: 
1) zatrudniającej ponadto psychologa i pielęgniarkę,  
2) realizującej program opieki czynnej, 
3) z dostępem do: 
- interwencji pracownika socjalnego,  
- konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra w poradni: 
1) zatrudniającej ponadto psychologa, pielęgniarkę, pracownika 
socjalnego,  
2) realizującej program opieki czynnej i programy 
psychoterapeutyczne, 
3) z dostępem do:  
- świadczeń oddziału dziennego, ZLŚ i oddziału całodobowego 
- konsultacji i badań laboratoryjnych 
lub 
specjalista psychiatra, specjaliści z  właściwej specjalizacji 
szczegółowej w poradni wysokospecjalistycznej, np.seksuologicznej, 
leczenia zaburzeń snu, pamięci, leczenia chorób afektywnych itp. 

PORADA TERAPEUTYCZNA * 2-3 2  2,5 3 

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  
Specjalista psychiatra lub psychiatra w 
poradni niespełniającej kryteriów 
świadczeń II poziomu 

Specjalista psychiatra lub psychiatra w poradni: 
1) zatrudniającej ponadto psychologa i pielęgniarkę,  
2) realizującej program opieki czynnej, 
3) z dostępem do: 
- interwencji pracownika socjalnego,  
- konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra w poradni: 
1) zatrudniającej ponadto psychologa, pielęgniarkę, pracownika 
socjalnego,  
2) realizującej program opieki czynnej i  programy 
psychoterapeutyczne, 
3) z dostępem do:  
- świadczeń oddziału dziennego, ZLŚ i oddziału całodobowego 
- konsultacji i badań laboratoryjnych 
lub 
specjalista psychiatra, specjaliści z właściwej specjalizacji 
szczegółowej w poradni wysokospecjalistycznej, np. 
seksuol;ogicznej, leczenia zaburzeń snu, pamięci, leczenia chorób 
afektywnych itp. 

PORADA KONTROLNA * 1-2 1   1,5 2

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  
Specjalista psychiatra lub psychiatra w 
poradni niespełniającej kryteriów 
świadczeń II poziomu 

Specjalista psychiatra lub psychiatra w poradni: 
1) zatrudniającej ponadto psychologa i pielęgniarkę,  
2) realizującej program opieki czynnej, 
3) z dostępem do: 
- interwencji pracownika socjalnego,  
-  konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra w poradni: 
1) zatrudniającej ponadto psychologa, pielęgniarkę, pracownika 
socjalnego,  
2) realizującej program opieki czynnej i  programy 
psychoterapeutyczne, 
3) z dostępem do:  
- świadczeń oddziału dziennego, ZLŚ i oddziału całodobowego 
- konsultacji i badań laboratoryjnych 
lub 
specjaista psychiatra,  specjaliści z właściwej specjalizacji 
szczegółowej w poradni wysokospecjalistycznej, np. 
seksuologicznej,  leczenia zaburzeń snu, pamięci, leczenia chorób 
afektywnych itp. 

 *     Porady terapeutyczne i kontrolne udzielane przez lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii  powinny być traktowane jako równoważne z poradą specjalist pod warunkiem 
nadzoru i  bezpośredniej współpracy z zatrudnionym w poradni specjalistą psychiatrą. 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT 
 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
 

TRYB AMBULATORYJNY – PORADNIE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA 
  [1700, 1701,1703, 1704, 1706, 1710, 1780,1790 ]   – c.d. 

 
PORADA PSYCHOLOGICZNA 
DIAGNOSTYCZNA 4-5 - 4  5

Kwalifikacje  - Psycholog kliniczny *** Specjalista psycholog kliniczny z ew. dodatkowymi umiejętnościami 
 
PORADA PSYCHOLOGICZNA 
 

3-4 3   3,5 4

Kwalifikacje  Psycholog  
 

Psycholog kliniczny (lub w trakcie specjalizacji) Specjalista psycholog kliniczny z ew. dodatkowymi umiejętnościami 

 
SESJA PSYCHOTERAPII 
INDYWIDUALNEJ * 

4-6 4   5 6

Kwalifikacje  Psychoterapeuta w trakcie szkolenia do 
uzyskania certyfikatu Psychoterapeuta z certyfikatem Psychoterapeuta z certyfikatem superwizora 

 
SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ 
I/LUB RODZINNEJ ** 

9-12 9   11 12

Kwalifikacje  2 psychoterapeutów w trakcie szkolenia do 
uzyskania certyfikatu 

1 psychoterapeuta z certyfikatem i 1 psychoterapeuta w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 2 psychoterapeutów z certyfikatem  

 
WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA 3-5 3   4 5

Kwalifikacje osób wizytujących  

Terapeuta z doświadczeniem w pracy 
środowiskowej (pielęgniarka 
środowiskowa, pielęgniarka, pracownik 
socjalny, inny terapeuta) 

Specjalista psychiatra lub psycholog (lub w trakcie szkolenia) Specjalisty psychiatra lub psycholog w zespole z innym terapeutą 

 
 
*   Psychoterapia indywidualna może być realizowana w formie:  1) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni, 2)  psychoterapii krótkoterminowej – do 25 sesji w okresie pół roku,   
3)  psychoterapii długoterminowej – do 75 sesji w okresie roku, 4) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) – do 15 sesji w okresie pół roku.  
Możliwe jest zwiększenie liczby sesji w poszczególnych rodzajach psychoterapii indywidualnej w zależności od potrzeb terapeutycznych. 
 
** Psychoterapia grupowa/rodzinna może być realizowana w formie: 1) do psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji w okresie pół roku,  2) psychoterapii długoterminowej – 110 sesji w okresie roku, 3) psychoterapii podtrzymującej 
(po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) – do 15 sesji w okresie pół roku, 4) psychoterapii rodzinnej - od 6 do 12 sesji.  
Możliwe jest zwiększenie liczby sesji w poszczególnych rodzajach psychoterapii grupowej w zależności od potrzeb terapeutycznych. 
 
*** wymóg obligatoryjny w latach następnych. 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT 
 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu  Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
 

TRYB AMBULATORYJNY - ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO/DOMOWEGO DLA DOROSŁYCH  [2730] 

 
WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA – 
miejscowa (poza siedzibą zespołu, w zasięgu 
komunikacji miejskiej).   

6-8  6 8 

Kwalifikacje osób wizytujących   
Terapeuta (lekarz bez specjalizacji, psycholog, pielęgniarka 
środowiskowa, pielęgniarka, pracownik socjalny lub inny 
pracownik z doświadczeniem w pracy środowiskowej) 

Specjalista psychiatra  lub psycholog kliniczny 

WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA – 
zamiejscowa (poza siedzibą zespołu, poza 
zasięgiem komunikacji miejskiej). 
 

7-9  7 9 

Kwalifikacje osób wizytujących   
Terapeuta (lekarz bez specjalizacji, psycholog, pielęgniarka 
środowiskowa, pielęgniarka, pracownik socjalny lub inny 
pracownik z doświadczeniem w pracy środowiskowej) 

Specjalista psychiatra  lub psycholog kliniczny 

PORADA DIAGNOSTYCZNA 3-5 3 4  5

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjny  Specjalista psychiatra (lub w  
trakcie specjalizacji)  

Specjalista psychiatra z udziałem: 
- świadczeń  psychologa, pielęgniarki, pracownika socjalnego 

lub innego terapeuty  
- konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra z udziałem: 
- wysokospecjalistycznych świadczeń  psychologa, pielęgniarki, 

pracownika socjalnego,  
- specjalistycznych konsultacji lub badań laboratoryjnych 

PORADA TERAPEUTYCZNA 2-3 2 2,5 3 

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Terapeuta (lekarz, psycholog, 
pielęgniarka środowiskowa, 
pielęgniarka lub inny pracownik z 
doświadczeniem w pracy  
środowiskowej) 

Terapeuta (lekarz, psycholog, pielęgniarka środowiskowa lub 
inny pracownik z doświadczeniem w pracy środowiskowej),  
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub 

psychologicznych 
- badań laboratoryjnych 

Specjalista (psychiatra lub psycholog kliniczny), 
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub psychologicznych 
- badań laboratoryjnych 

PORADA KONTROLNA 1-2 1 1,5  2

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Terapeuta (lekarz, psycholog, 
pielęgniarka środowiskowa, 
pielęgniarka lub inny pracownik z 
doświadczeniem w pracy  
środowiskowej) 

Terapeuta (lekarz, psycholog, pielęgniarka środowiskowa lub 
inny pracownik z doświadczeniem w pracy środowiskowej), 
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub 

psychologicznych 
- badań laboratoryjnych 

Specjalista (psychiatra lub psycholog kliniczny), 
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub psychologicznych 
- badań laboratoryjnych 

PORADA PSYCHOLOGICZNA 3-4    3 3,5 4
Kwalifikacje  Psycholog  Psycholog kliniczny (lub w trakcie specjalizacji) Psycholog kliniczny z certyfikatem psychoterapeuty  
SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 4-6 4 5  6

Kwalifikacje  Psychoterapeuta w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu, z 
dostępem do superwizji Psychoterapeuta z certyfikatem 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB 
RODZINNEJ 9-12 9   11 12

Kwalifikacje  2 psychoterapeutów w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 

1 psychoterapeuta z certyfikatem i 1 psychoterapeuta w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 2 psychoterapeutów z certyfikatem  
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT 
 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu  Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
 
 

TRYB AMBULATORYJNY - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [1701, 1703, 1707] 
 

PORADA DIAGNOSTYCZNA  4-6 4   5 6

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, 
specjalista psychiatra,  psychiatra w 
poradni niespełniającej kryteriów 
świadczeń II poziomu 

1) Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub  
wyjątkowo specjalista psychiatra w poradni 
zatrudniającej ponadto psychologa i pielęgniarkę,  

2) realizującej  program opieki czynnej, 
3) z dostępem do: 
- interwencji pracownika socjalnego,  
- konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży w poradni:  
1) zatrudniającej ponadto psychologa, pielęgniarkę, pracownika 
socjalnego,  
2) realizującej program opieki czynnej i  programy 
psychoterapeutyczne, 
3) z dostępem do:  
- świadczeń oddziału dziennego, ZLŚ i oddziału całodobowego 
- konsultacji i badań laboratoryjnych 
lub 
Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra w poradni 
wysokospecjalistycznej, np. dla osób z autyzmem 

PORADA TERAPEUTYCZNA  2-3 2   2,5 3

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, 
specjalista psychiatra,  psychiatra w 
poradni niespełniającej kryteriów 
świadczeń II poziomu 

1) Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub  
wyjątkowo specjalista psychiatra w poradni 
zatrudniającej ponadto psychologa i pielęgniarkę,  

2) realizującej  program opieki czynnej,   
3) z dostępem do: 
- interwencji pracownika socjalnego,  
- konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra  dzieci i młodzieży w poradni: 
1) zatrudniającej ponadto psychologa, pielęgniarkę, pracownika 
socjalnego,  
2) realizującej program opieki czynnej  i  programy 
psychoterapeutyczne, 
3) z dostępem do:  
- świadczeń oddziału dziennego, ZLŚ i oddziału całodobowego 
- konsultacji i badań laboratoryjnych 
lub 
Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra w poradni 
wysokospecjalistycznej, np. dla osób z autyzmem 

PORADA KONTROLNA  1-2 1   1,5 2

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, 
specjalista psychiatra,  psychiatra w 
poradni niespełniającej kryteriów 
świadczeń II poziomu 

1) Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub  
wyjątkowo specjalista psychiatra w poradni 
zatrudniającej ponadto psychologa i pielęgniarkę,  

2) realizującej  program opieki czynnej,  
3) z dostępem do: 
- interwencji pracownika socjalnego,  
- konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży w poradni:  
1) zatrudniającej ponadto psychologa, pielęgniarkę, pracownika 
socjalnego,  
2) realizującej program opieki czynnej  i  programy 
psychoterapeutyczne, 
3) z dostępem do:  
- świadczeń oddziału dziennego, ZLŚ i oddziału całodobowego 
- konsultacji i badań laboratoryjnych 
lub 
Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub psychiatra w poradni 
wysokospecjalistycznej, np. dla osób z autyzmem 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT 
 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu  Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
   

TRYB AMBULATORYJNY - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [1701, 1703, 1707]   - c.d. 
 

PORADA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA 5-6 -   5 6

Kwalifikacje  - Psycholog kliniczny Specjalista psycholog kliniczny z ew. dodatkowymi 
umiejętnościami 

PORADA PSYCHOLOGICZNA  
 4-5 4   4,5 5

Kwalifikacje  Psycholog  Psycholog kliniczny (lub w trakcie specjalizacji), 
logopeda, pedagog 

Psycholog kliniczny lub inny terapeuta z umiejętnościami 
dostosowanymi do wysokospecjalistycznego profilu poradni 
(np. logopeda, pedagog)   

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ * 
 4-6 4   5 6

Kwalifikacje  Psychoterapeuta w trakcie szkolenia do 
uzyskania certyfikatu Psychoterapeuta z certyfikatem Psychoterapeuta z certyfikatem superwizora 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB 
RODZINNEJ  ** 
 

9-12 9   11 12

Kwalifikacje  2 psychoterapeutów w trakcie szkolenia 
do uzyskania certyfikatu 

1 psychoterapeuta z certyfikatem i 1 psychoterapeuta 
w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 2 psychoterapeutów z certyfikatem  

WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA 
 3-5 3   4 5

Kwalifikacje osób wizytujących  

Terapeuta z doświadczeniem w pracy 
środowiskowej (pielęgniarka 
środowiskowa, pielęgniarka, pracownik 
socjalny, inny terapeuta) 

Lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub 
psycholog (lub w trakcie szkolenia) 

1) Lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzież lub 
psycholog lub w trakcie szkolenia w zespole z innym 
terapeutą 

2) Zespół terapeutów poradni wysokospecjalistycznej, np. 
leczenia autyzmu 

PORADA KOMPLEKSOWO-KONSULTACYJNA DLA 
OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM 
 

16-24  4 
punkty za 60  minut porady /1 dziecko  

Porada  minimum – 240 minut     16
Porada maksimum – 360 minut     24
 
PROGRAM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNY 
DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM  
 

20-120  4 
punkty za 60 minut programu /1 dziecko  

Program minimum –  300 minut, tj. 5 godz. w miesiącu   20  
Program maksimum – 30 godzin w miesiącu   120  

 
*   Psychoterapia indywidualna może być realizowana w formie:  1) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni, 2)  psychoterapii krótkoterminowej – do 25 sesji w okresie pół roku,   
3)  psychoterapii długoterminowej – do 75 sesji w okresie roku, 4) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) – do 15 sesji w okresie pół roku.  
Możliwe jest zwiększenie liczby sesji w poszczególnych rodzajach psychoterapii indywidualnej w zależności od potrzeb terapeutycznych. 
 
** Psychoterapia grupowa/rodzinna może być realizowana w formie: 1) psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji w okresie pół roku,  2) psychoterapii długoterminowej – do 110 sesji w okresie roku, 3) psychoterapii podtrzymującej 
(po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) – do 15 sesji w okresie pół roku, 4) psychoterapii rodzinnej - od 6 do 12 sesji.  
Możliwe jest zwiększenie liczby sesji w poszczególnych rodzajach psychoterapii grupowej w zależności od potrzeb terapeutycznych. 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT 
 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu  Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
 

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO/DOMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [2731] 
    

 

WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA – 
miejscowa (poza siedzibą zespołu, w zasięgu 
komunikacji miejskiej). 

6-8  6 8 

Kwalifikacje osób wizytujących   
Terapeuta (lekarz bez specjalizacji, psycholog, pielęgniarka 
środowiskowa,  pielęgniarka, pracownik socjalny lub inny 
pracownik z doświadczeniem w pracy środowiskowej) 

Specjalista psychiatra  lub psycholog kliniczny 

WIZYTA DOMOWA/ŚRODOWISKOWA – 
zamiejscowa  (poza siedzibą zespołu/oddziału,  
poza zasięgiem komunikacji miejskiej). 
 

7-9  7 9 

Kwalifikacje osób wizytujących   
Terapeuta (lekarz bez specjalizacji, psycholog, pielęgniarka 
środowiskowa, pielęgniarka, pracownik socjalny lub inny 
pracownik z doświadczeniem w pracy środowiskowej) 

Specjalista psychiatra  lub psycholog kliniczny 

PORADA DIAGNOSTYCZNA 3-5 3 4  5

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjny  Specjalista psychiatra (lub w  
trakcie specjalizacji)  

Specjalista psychiatra z udziałem: 
- świadczeń  psychologa, pielęgniarki środowiskowej lub 

pielęgniarki, pracownika socjalnego lub innego terapeuty  
- konsultacji i badań laboratoryjnych 

Specjalista psychiatra z udziałem: 
- wysokospecjalistycznych świadczeń  psychologa, pielęgniarki, 

pracownika socjalnego 

PORADA TERAPEUTYCZNA 2-3 2 2,5 3

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Terapeuta (lekarz, psycholog, 
pielęgniarka środowiskowa, 
pielęgniarka lub inny pracownik z 
doświadczeniem w pracy 
środowiskowej) 

Terapeuta (lekarz, psycholog lub inny pracownik z 
doświadczeniem w pracy środowiskowej), 
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub 

psychologicznych` 
- badań laboratoryjnych 

Specjalista (psychiatra lub psycholog kliniczny) , 
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub psychologicznych 
- badań laboratoryjnych 

PORADA KONTROLNA 1-2 1 1,5  2

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Terapeuta (lekarz, psycholog, 
pielęgniarka środowiskowa, 
pielęgniarka lub inny pracownik z 
doświadczeniem w pracy  
środowiskowej) 

Terapeuta (lekarz, psycholog lub inny pracownik z 
doświadczeniem w pracy środowiskowej),  
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub 

psychologicznych 
- badań laboratoryjnych 

Specjalista (psychiatra lub psycholog kliniczny) , 
z dostępem do: 
- specjalistycznych konsultacji lekarskich lub psychologicznych 
-  badań laboratoryjnych 
 

PORADA PSYCHOLOGICZNA 3-4    3 3,5 4

Kwalifikacje  Psycholog  Psycholog kliniczny (lub w trakcie specjalizacji), logopeda, 
pedagog 

Psycholog kliniczny z certyfikatem psychoterapeuty (lub w trakcie 
szkolenia) lub inny terapeuta, np. logopeda, pedagog 

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 4-6 4 5  6

Kwalifikacje  Psychoterapeuta w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu, z 
dostępem do superwizji Psychoterapeuta z certyfikatem 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB 
RODZINNEJ 9-12 9   11 12

Kwalifikacje  2 psychoterapeutów w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 

1 psychoterapeuta z certyfikatem i 1 psychoterapeuta w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 2 psychoterapeutów z certyfikatem  

- specjalistycznych konsultacji lub badań laboratoryjnych 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT 
 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu  Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
 

TRYB AMBULATORYJNY – PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ [1740,1742 1743dopisać]  
PORADNIA/PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU[1744]  

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I WSPÓŁUZALEŻNIENIA [1746] 
 

PORADA DIAGNOSTYCZNA 3-5 3   4 5

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Psychiatra lub inny lekarz 
przeszkolony w zakresie uzależnień 
oraz specjalista psychoterapii 
uzależnień (lub w  trakcie 
specjalizacji)  

Psychiatra lub specjalista psychoterapii uzależnień 
(lub w trakcie specjalizacji)  w poradni realizującej: 
- kompleksowy, podstawowy program terapii 

uzależnienia od alkoholu lub od substancji 
psychoaktywnych 

- elementy programu psychoterapii dla 
członków rodzin uzależnionych, 

z dostępem do: 
- konsultacji i badań laboratoryjnych, 
- interwencji pracownika socjalnego. 
W poradni terapii uzależnienia od alkoholu i 
współuzależnienia - 6 godzin zorganizowanych 
zajęć terapeutycznych w tygodniu 

Specjalista psychiatra lub specjalista psychoterapii uzależnień  w poradni 
realizującej: 
- kompleksowy, podstawowy program terapii uzależnienia od 

alkoholu lub od substancji psychoaktywnych  
- program zaawansowany psychoterapii uzależnienia od alkoholu lub 

od substancji psychoaktywnych, 
- programy psychoterapeutyczne dla członków rodzin 
- inne specjalistyczne programy, np. dla ofiar i sprawców przemocy 
 z dostępem do: 
-        superwizji 
- diagnostyki medycznej (w tym konsultacji i badań laboratoryjnych) 
- świadczeń oddziału dziennego i oddziału całodobowego 
- interwencji pracownika socjalnego 
W poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - 8 godzin 
zorganizowanych zajęć terapeutycznych w tygodniu 

PORADA KOLEJNA 2-3 2   2,5 3

Kwalifikacje i usytuowanie organizacyjne  

Psychiatra lub inny lekarz 
przeszkolony w zakresie uzależnień 
oraz specjalista psychoterapii 
uzależnień (lub w  trakcie 
specjalizacji) 

Specjalista psychiatra lub psychiatra oraz specjalista 
psychoterapii uzależnień (lub w trakcie 
specjalizacji)  w poradni realizującej: 
- kompleksowy, podstawowy program terapii 

uzależnienia od alkoholu lub od substancji 
psychoaktywnych 

- elementy programu psychoterapii dla 
członków rodzin uzależnionych, 

z dostępem do: 
- konsultacji i badań laboratoryjnych, 
        interwencji pracownika socjalnego 
W poradni terapii uzależnienia od alkoholu i 
współuzależnienia - 6 godzin zorganizowanych 
zajęć terapeutycznych w tygodniu 

Specjalista psychiatra lub specjalista psychoterapii uzależnień  w poradni 
realizującej: 
- kompleksowy, podstawowy program terapii uzależnienia od 

alkoholu lub od substancji psychoaktywnych 
- program zaawansowany psychoterapii uzależnienia od alkoholu lub 

od substancji psychoaktywnych,  
- programy psychoterapeutyczne dla członków rodzin 
- inne specjalistyczne programy, np. dla ofiar i sprawców przemocy 
 z dostępem do: 
-        superwizji 
- diagnostyki  medycznej (w tym konsultacji i badań laboratoryjnych) 
- świadczeń oddziału dziennego i oddziału całodobowego 
W poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - 8 godzin 
zorganizowanych zajęć terapeutycznych w tygodniu 

PORADA INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ  2-3  2 3 
Kwalifikacje   Poświadczone przeszkolenie specjalistyczne Instruktor terapii uzależnień z certyfikatem 
SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 4-5  4  5

Kwalifikacje   Specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog 
kliniczny (lub w trakcie specjalizacji) 

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny 
lub inny terapeuta z certyfikatem 

SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I/LUB 
RODZINNEJ (sesja psychoedukacyjna) 7-8    7 8

Kwalifikacje   - Specjalista psychoterapii uzależnień  
- Instruktor terapii uzależnień 

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny 
lub inny terapeuta z certyfikatem 
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MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
/WYMAGANIA 

PKT 
 Świadczenia I poziomu Świadczenia II poziomu  Świadczenia III poziomu  

1 2 3 4 5 
 

TRYB AMBULATORYJNY – ŚWIADCZENIA SPECJALNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 
 

 
LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH W 
WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 
 

8  8  

Personel   Psychiatra lub internista oraz  pielęgniarka  

Inne warunki   

- Sala 1-3-łóżkowa  
- Płyny infuzyjne i inne niezbędne leki 
- Zestaw p/wstrząsowy, alkomat, glukotest 
- Dostęp do badań laboratoryjnych „cito” 
- Uzgodniony dostęp do hospitalizacji w razie pilnej potrzeby 
- Motywowanie do kontynuacji leczenia 

 

     
 
PROGRAM SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA 
METADONEM W PORADNI LUB OŚRODKU 
LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH  
 

4  4  
punkty za osobodzień w programie  

Personel   Psychiatra,  psycholog i pielęgniarka  

Inne warunki   

Psychoterapia do 2 godz. tyg. 
Dostęp do: 
- badań umożliwiających kontrolę abstynencji 
- konsultacji specjalistycznych 

 

 
 SESJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO 8  2 terapeutów wsparcia środ.   9      10 
 
 
PORADA W IZBIE PRZYJĘĆ 
 

 
PORADA W IZBIE PRZYJĘĆ 
 

1-4 1   3 4

Warunki  Porada lekarska informacyjna  Porada specjalisty z wykonaniem badań laboratoryjnych 
Porada specjalisty z konsultacjami innych 
specjalistów lub specjalistycznymi badaniami 
laboratoryjnymi  
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 LECZENIE  PSYCHIATRYCZNE I UZALEŻNIEŃ – DIAGNOSTYKA AMBULATORYJNA 
 
 

 DIAGNOSTYKA W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO I UZALEŻNIEŃ 
PORADA TERAPEUTYCZNA  

(zawiera badania z zakresu kompetencji lekarza poz 
oraz niżej wymienione) 

PORADA DIAGNOSTYCZNA  
(zawiera badania z zakresu kompetencji lekarza poz oraz niżej wymienione) Poradnie specjalistyczne PORADA 

KONTROLNA 
(recepturowa) 

badania laboratoryjne badania 
obrazowe 

pozostałe 
badania badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Poradnia zdrowia psychicznego dla 
dorosłych [1700] 
Poradnia leczenia nerwic [1706] 
Zespół leczenia środowiskowego 
[2730] 
 

X 

- Monitorowanie poziomu 
leków 
- Oznaczanie poziomu litu 
w surowicy krwi 
- Oznaczanie hormonów 
tarczycy (T3 i T4) 
 

EEG  

- Monitorowanie poziomu leków 
- Oznaczanie poziomu litu w 
surowicy krwi 
- Oznaczanie hormonów 
tarczycy (T3 i T4) 

- EEG 
- Badanie przepływu 
naczyniowego (Doppler)* 
- CT * 
- NMR * 

- Badanie 
neuropsychologiczne  
- Badanie dna oka 
- Badanie 
psychologiczne 

Poradnia psychiatryczna 
geriatryczna  
[1712] 
Poradnia leczenia zaburzeń pamięci 
 

X 

- Oznaczanie poziomu 
witaminy B12 i kwasu 
foliowego 
- Oznaczanie hormonów 
tarczycy (T3 i T4) 
 

EEG  

- Oznaczanie poziomu witaminy 
B12 i kwasu foliowego 
- Oznaczanie hormonów 
tarczycy (T3 i T4) 

- EEG 
- Badanie przepływu 
naczyniowego (Doppler)* 
- CT * 
- NMR * 

- Badanie 
neuropsychologiczne  
- Badanie dna oka 

Poradnia leczenia zaburzeń snu 
 X Monitorowanie poziomu leków

 EEG  Monitorowanie poziomu leków 
 

- EEG 
  

Badanie 
neuropsychologiczne 

Poradnia zdrowia psychicznego dla 
dzieci i młodzieży [1701, 1703] 
Zespół leczenia środowiskowego dla 
dzieci  i młodzieży [2731] 
Poradnia (ośrodek) leczenia autyzmu 
Poradnia dla osób z autyzmem 
dziecięcym[1707] 

X 

- Monitorowanie poziomu 
leków 
- Oznaczanie poziomu litu w 
surowicy krwi 
- Oznaczanie hormonów 
tarczycy (T3 i T4) 
 

  

- Monitorowanie poziomu leków 
- Oznaczanie poziomu litu w 
surowicy krwi 
- Oznaczanie hormonów 
tarczycy (T3 i T4) 

- EEG 
- CT * 
- NMR * 

Badanie 
psychologiczne 

Poradnia seksuologiczna i patologii 
współżycia [1780] X -DHEA, LH, FSH, prolaktyna, 

estriol, estriadiol, testosteron 

USG, 
DOPPLER 
Pletyzmo-
grafia 

 DHEA, LH, FSH, prolaktyna, 
estriol, estriadiol, testosteron 

USG, DOPPLER* 
Pletyzmografia 

- Badanie 
neuropsychologiczne 
- Badanie 
psychologiczne 

 
*      Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane – rozliczeniu podlega wartość   z  dwóch   porad diagnostycznych.  
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LECZENIE PSYCHIATRYCZNE I UZALEŻNIEŃ – DIAGNOSTYKA AMBULATORYJNA cd. 
 
 
 

DIAGNOSTYKA W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO I UZALEŻNIEŃ 
PORADA TERAPEUTYCZNA  

(zawiera badania z zakresu kompetencji lekarza poz 
oraz niżej wymienione) 

PORADA DIAGNOSTYCZNA  
(zawiera badania z zakresu kompetencji lekarza poz oraz niżej wymienione) Poradnie specjalistyczne PORADA 

KONTROLNA 
(recepturowa) 

badania laboratoryjne badania 
obrazowe 

pozostałe 
badania badania laboratoryjne badania obrazowe pozostałe badania 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Poradnia leczenia uzależnień [1740, 
1742, 1743 ], 
 Poradnia/przychodnia terapii 
uzależnienia od alkoholu i 
współuzależnienia [1744] 

X     EEG GGTP EEG 
CT * Badanie dna oka 

 
Poradnia/przychodni terapii 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych i 
współuzależnienia [1746] 

X 

- Wykrywanie i oznaczanie 
jakościowe i ilościowe 
substancji psychoaktywnych 
- Oznaczanie poziomu 
witaminy B12 i kwasu 
foliowego 

EEG  

-Wykrywanie i oznaczanie 
jakościowe i ilościowe substancji 
psychoaktywnych 
- Oznaczanie poziomu witaminy 
B12 i kwasu foliowego 

- EEG 
- CT *  
- NMR * 

Badanie dna oka 

 
*      Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane – rozliczeniu podlega wartość z dwóch   porad diagnostycznych. 


