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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Przemysława Błaszczyka, Senatora

Rzeczypospolitej Polskiej na 11. posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 czerwca 2020 r., 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

W odniesieniu do kwestii o podjęcie działań systemowych na rzecz wprowadzenia terapii 

psychosomatycznej po skutkach pandemii COVID-19, należy zauważyć, że Ministerstwo 

Zdrowia jest świadome konsekwencji jakie dla zdrowia psychicznego niesie obecna 

sytuacja epidemiczna oraz społeczna. Osoby odczuwające negatywny wpływ stresu 

na zdrowie psychiczne oraz fizyczne mają możliwość skorzystania z leczenia (w tym 

rehabilitacji) w ramach istniejących świadczeń gwarantowanych udzielanych 

na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm). 

W celu zagwarantowania pacjentom możliwości bezpiecznego korzystania z porad 

udzielanych przez psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów Ministerstwo Zdrowia 

podjęło działania, których celem było umożliwienie pacjentom korzystanie ze świadczeń 

ambulatoryjnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach 

teleporad. W tym celu z dniem 16 marca 2020 r. zmienione zostało rozporządzenie 

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
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psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2020, poz. 456). Zgodnie ze zmianą 

rozporządzenia porady psychologiczne i sesje psychoterapii mogą być udzielane 

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Wydane zostały także komunikaty 

Narodowego Funduszu Zdrowia do świadczeniodawców (z dnia 15 oraz 17 marca 

2020 r.) dotyczące realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna 

i leczenie uzależnień oraz w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia 

psychicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Jednocześnie, 

ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, Fundusz zarekomendował przerwę 

w udzielaniu świadczeń grupowych i w oddziałach dziennych ze szczególnym 

uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży i seniorom. 

Należy zauważyć, iż działania te zostały oparte o rekomendacje Konsultantów krajowych 

do spraw: psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz 

epidemiologii. 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła również działania mające na celu 

wsparcie dobrostanu psychicznego pacjentów, w tym w szczególności na portalu 

YouTube udostępniono cykl filmów z serii „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”, 

poruszające kluczowe w tym kryzysowym okresie zagadnienia zdrowia psychicznego 

i społecznego, m.in. problem lęku, izolacji, konfliktów w rodzinie, zespołu stresu 

pourazowego czy stygmatyzacji pacjentów chorych na COVID-19 i osób przebywających 

na kwarantannie. Filmy zrealizowano w konwencji rozmów z psychoterapeutą, który 

objaśniał poszczególne problemy oraz wskazywał na praktyczne sposoby zaradzenia 

lub złagodzenia objawów. Cyklowi filmów towarzyszyła akcja informacyjna w mediach 

internetowych i Telewizji Polskiej, której celem było dotarcie do jak najszerszej grupy 

osób, potrzebujących wsparcia psychologicznego wiarygodnego źródła. 

Ponadto na prowadzonej przez Rząd stronie internetowej dotyczącej informacji i zaleceń 

w związku z epidemią COVID-19 zamieszczone zostały przez Ministerstwo Zdrowia 

informacje dotyczące ochrony zdrowia psychicznego w trakcie epidemii oraz numery 

telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne. Ministerstwo 

Zdrowia przygotowało także cykl grafik dotyczących podstawowych zasad higieny 

zdrowia psychicznego w trakcie epidemii, które zostały umieszczone na serwisach 

społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska
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