
Usługa Opis 
Zmiana w zakresie ilości 

zrealizowanych porad
Czas trwania porady 

porada psychologiczna diagnostyczna w 

ramach poziomów referencyjnych systemu 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży 

porada , której celem jest identyfikacja obszarów problemowych i mechanizmów prowadzących do 

ich powstawania i podtrzymywania z kompleksową konceptualizacją zasobów i deficytów pacjenta 

i jego środowiska; udzielana z wykorzystaniem metod klinicznych (wywiad, obserwacja, 

rozmowa), bądź też wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub 

weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 5 porad 

diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy, ; zakończona przekazaniem diagnozy, zaleceń lub 

planu terapeutycznego. Wyklucza się przeprowadzenie procesu diagnostycznego wyłącznie z 

wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Dopuszcza się realizację świadczenia w miejscu 

pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku. 

ilośc porad od 1 do 5 ( było do 3)

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1(psycholog)Czas 

udzielania porady wynosi od 50 minut do 70 minut.  W sytuacji 

przeprowadzania testów diagnostycznych wymagających ciągłości 

w czasie wykraczającym ponad standard od 50 minut do 70 minut, 

czas udzielania porady wynosi od 80 minut do 100 minut.W 

przypadku realizacji świadczenia w miejscu pobytu 

świadczeniobiorcy lub jego środowisku czas udzielania porady 

wynosi od 80 minut do 100 minut i zawiera średni czas dojazdu 

do miejsca udzielania świadczenia, przy czym w przypadku, gdy 

świadczenie udzielane jest w tym samym dniu i w tym samym 

miejscu więcej niż jednej osobie, każde kolejne świadczenie 

wynosi od 50 minut do 70 minut.

porada psychologiczna w ramach 

poziomów referencyjnych systemu ochrony 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

– świadczenie konsultacyjno-edukacyjne stanowiące element wdrożonego planu leczenia, 

obejmujące:

a) pomoc psychologiczną,

b) psychoedukację,

c) oddziaływania interwencyjne,

d) świadczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne.

x

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1(psycholog Czas 

udzielania porady wynosi od 25 do 35 minut albo od 50 minut do 

70 minut.

sesja psychoterapii indywidualnej w 

ramach poziomów referencyjnych systemu 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży 

sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na 

przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona według 

określonej metody, realizowana w formie:

a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) – do 6 sesji w okresie do 2 tygodni lub

b) psychoterapii krótkoterminowej – do 25 sesji w okresie pół roku, lub

c) psychoterapii długoterminowej – do 75 sesji w okresie roku, lub

d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej) – do 

15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy ze świadczeniobiorcą polegająca 

na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech świadczeniobiorcy, bez ingerencji w jego zaburzone 

procesy.

Dopuszcza się realizację świadczenia w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku.

Czas udzielania sesji wynosi od 50 minut do 70 minut. Realizuje 

osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 (psychoteraputa)

W przypadku realizacji świadczenia w miejscu pobytu 

świadczeniobiorcy lub jego środowisku czas udzielania porady 

wynosi od 80 minut do 100 minut i zawiera średni czas dojazdu 

do miejsca udzielania świadczenia, przy czym w przypadku, gdy 

świadczenie udzielane jest w tym samym dniu i w tym samym 

miejscu więcej niż jednej osobie, każde kolejne świadczenie 

wynosi od 50 minut do 70 minut.

sesja psychoterapii rodzinnej w ramach 

poziomów referencyjnych systemu ochrony 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

sesja z rodziną stanowiąca element ustalonego planu leczenia nastawiona na przepracowanie 

nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą 

ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny, prowadzona 

według określonej metody, w formie do 12 sesji w okresie pół roku.

Dopuszcza się realizację świadczenia w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku.

było od 6 do 12 zatem wycofano 

określenie minimalnej ilości sesji. 

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2( psychoterapeuta), 

samodzielnie, albo z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Czas 

udzielania sesji wynosi od 80 minut do 100 minut.

W przypadku realizacji świadczenia w miejscu pobytu 

świadczeniobiorcy lub jego środowisku czas udzielania porady 

wynosi od 110 minut do 130 minut i zawiera średni czas 

dojazdu do miejsca udzielania świadczenia, przy czym w 

przypadku, gdy świadczenie udzielane jest w tym samym dniu i 

w tym samym miejscu więcej niż jednej osobie, każde kolejne 

świadczenie wynosi od 50 minut do 70 minut.

sesja psychoterapii grupowej w ramach 

poziomów referencyjnych systemu ochrony 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

sesja realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu 

leczenia, prowadzona według określonej metody. Świadczenia mogą być realizowane w formie:

a) psychoterapii krótkoterminowej – do 25 sesji w okresie pół roku,

b) psychoterapii długoterminowej – do 50 sesji w okresie roku.

Realizacja świadczenia jest możliwa przy założeniu regularnych spotkań grupy od 6 do 12 osób. 

Jednocześnie sesja psychoterapii grupowej może się odbyć, jeżeli uczestniczą w niej minimum 

3 osoby.

zwiększenie liczebności grup od 6 do 12 

osób (było od 4) z uwzględnieniem.  

Jednocześnie sesja psychoterapii 

grupowej może się odbyć, jeżeli 

uczestniczą w niej minimum 3 osoby.

Realizują dwie osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 

2(psychoterapeuta), albo osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z 

osobą, o której mowa w pkt 1 (psycholog). Czas udzielania sesji 

wynosi od 80 minut do 100 minut.

sesja wsparcia psychospołecznego w 

ramach poziomów referencyjnych systemu 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży 

oddziaływanie psychospołeczne na jedną osobę lub więcej osób, kierowane do dzieci lub 

młodzieży, ich rodzin , lub innych osób stanowiących ich oparcie społeczne;; w ramach sesji mogą 

być podejmowane działania edukacyjno-konsultacyjne:

a) pomoc psychologiczna,

b) psychoedukacja,

c) oddziaływania interwencyjne,

d) świadczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne,

e) poradnictwo rodzinno-wychowawcze.

uchylony wymaganie dotyczace grupy 

od 2 do 6 osób oraz ilości sesji w 

okresie pół roku - było do 12 sesji

W przypadku realizacji sesji przez osobę, o której mowa w ust. 2 

pkt. 2 (psychoterapeuta), sesja nie może obejmować pomocy 

psychologicznej. 

Czas udzielania sesji wynosi od 50 minut do 70 minut.

porada domowa lub środowiskowa w 

ramach poziomów referencyjnych systemu 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży 

obejmuje poradę psychologiczną lub sesję wsparcia psychospołecznego udzielana w miejscu 

pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku, kontynuująca leczenie według ustalonego planu 

terapeutycznego.

Nowa uługa

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1 (psycholog) lub 2 

(psychoterapeuta), samodzielnie albo w uzasadnionych 

przypadkach z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3 

(terapeuta środowiskowy).Czas udzielania porady wynosi od 80 

minut do 100 minut i zawiera średni czas dojazdu do miejsca 

udzielania świadczenia, przy czym w przypadku, gdy świadczenie 

udzielane jest w tym samym dniu i w tym samym miejscu więcej 

niż jednej osobie, każde kolejne świadczenie wynosi od 50 minut 

do 70 minut.

 wizyta domowa lub środowiskowa w 

ramach poziomów referencyjnych systemu 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży 

stanowiąca:

a) wizytę będącą elementem procesu diagnostycznego polegającą na zbieraniu informacji na 

temat sytuacji rodziny, dzieci i młodzieży w kontekście zgłaszanych problemów. Możliwe jest 

przeprowadzenie do 2 wizyt diagnostycznych,

b) wizytę terapeutyczną kontynuującą leczenie według ustalonego planu terapeutycznego, 

dotyczącą także rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne świadczeniobiorcy i 

obejmującą:

– ocenę postępu leczenia w miejscu pobytu lub środowisku,

– realizację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia

– udzielaną w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku.

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1–3 (psycholog, 

psychoterapeuta lub terapeuta), samodzielnie albo w 

uzasadnionych przypadkach z osobą, o której mowa w ust. 2 pkt 

1–3.

Czas udzielania porady wynosi od 80 minut do 100 minut i 

zawiera średni czas dojazdu do miejsca udzielania świadczenia, 

przy czym w przypadku, gdy świadczenie udzielane jest w tym 

samym dniu i w tym samym miejscu więcej niż jednej osobie, 

każde kolejne świadczenie wynosi od 50 minut do 70 minut.

wizyta osoby prowadzącej terapię 

środowiskową w ramach poziomów 

referencyjnych systemu ochrony zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży 

wizyta, udzielana przez osobę prowadzącą terapię środowiskową w miejscu udzielania świadczeń 

na rzecz świadczeniobiorców lub ich rodzin lub opiekunów polegająca na:

a) oddziaływaniach edukacyjno-konsultacyjnych w celu omówienia zasad procesu diagnostyczno-

terapeutycznego – 1 wizyta poprzedzająca pierwszorazową wizytę domową lub środowiskową,

b) oddziaływaniach edukacyjno-konsultacyjnych w procesie terapeutycznym – 1 wizyta na 5 

wizyt domowych lub środowiskowych.

nowe regulacje w zakresie ilości wizyt : 

a) oddziaływaniach edukacyjno-

konsultacyjnych w celu omówienia 

zasad procesu diagnostyczno-

terapeutycznego – 1 wizyta 

poprzedzająca pierwszorazową wizytę 

domową lub środowiskową, b) 

oddziaływaniach edukacyjno-

konsultacyjnych w procesie 

terapeutycznym – 1 wizyta na 5 wizyt 

domowych lub środowiskowych.

Realizuje osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3. (terapeuta) Czas 

udzielania sesji wynosi od 50 minut do 70 minut


