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Projekt zakłada poprawę dostępu do opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą
dzięki szkoleniom kadr realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży.
System opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce nie zaspokaja
wzrastających potrzeb w zakresie ochrony zdrowia psychicznego tej grupy. W całym kraju ośrodki
borykają się z problemem braku wykwalifikowanej kadry, specjalizującej się w opiece nad zdrowiem
psychicznym populacji w wieku rozwojowym. Dotyczy to zarówno lekarzy psychiatrów
dziecięcych, jak i przedstawicieli innych zawodów zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci
i młodzieży. W celu zagwarantowania właściwej opieki w zakresie zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży konieczna jest współpraca między profesjonalistami z różnych poziomów opieki (nie
tylko ambulatoryjnej lub szpitalnej opieki psychiatrycznej, ale także na poziomie systemu
rodzinnego, systemu edukacji, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków
socjoterapeutycznych i wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, świetlic środowiskowych
itp).
Głównym celem Projektu jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej nad dziećmi
i młodzieżą dzięki rozwojowi kard realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży. System opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce nie zaspokaja
wzrastających potrzeb w zakresie ochrony zdrowia psychicznego tej grupy. Znacznemu

rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego towarzyszą wysokie i narastające
wskaźniki interwencji medycznych.
Projekt przewiduje szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy
społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (blok
podstawowy i szczegółowy), psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej dzieci
i młodzieży oraz innych kursów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r. do 31.08.2023 r., w województwie
małopolskim oraz świętokrzyskim (przy uwzględnieniu daty kwalifikowalności wydatków
przypadającej na sierpień 2023 r.)
Wychodząc na przeciw jednemu z najistotniejszych obszarów profilaktyki jakim są
zaburzenia psychiczne okresu rozwojowego Szpital Uniwersytecki w Krakowie opracował liczne
procedury postępowania z dziećmi i młodzieżą. Poprzez możliwość prowadzenia cyklu szkoleń
Szpital Uniwersytecki w Krakowie wesprze przedstawicieli zawodów istotnych z punktu widzenia
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w opiece nad dziećmi i młodzieżą - realizacja szkoleń
opierać się będzie min. o zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia programy specjalizacji i opis
kwalifikacji wpisanej do ZSK. SU posiada wysoko wykwalifikowaną i w pełni przygotowaną do
prowadzenia szkoleń w tym zakresie kadrę dydaktyczną.
Grupę docelową projektu stanowią lekarze, psycholodzy i przedstawiciele innych
zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego osoby zatrudnione (tzn. zaangażowane na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu
oraz na postawie umowy cywilno-prawnej z wyłączeniem umowy o wolontariat) w publicznym
systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednostkach
pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego spełniające
kryteria specjalizacji i szkoleń będących przedmiotem konkursu, tj.:
a) Grupa 1 - szkolenie z psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok
specjalistyczny dzieci i młodzieży-psycholog (80 osób)
b) Grupa 2 - szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży-tytuł zawodowy magistra lub
magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie psychologii,
pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim (36 osób)
c) Grupa 3 - szkolenie z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży-wykształcenie
wyższe(kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk
medycznych i nauk o zdrowiu (np. ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, terapeuci środowiskowi,
opiekuni medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci) (36 osób)
d) Grupa 4 - szkolenie dodatkowe - lekarze specjaliści, lekarze bez specjalizacji, lekarze w trakcie
specjalizacji realizujący świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży, w tym również lekarze
pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych (28 osób)
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