
Akredytacja jednostek opieki psychiatrycznej dla prowadzenia specjalizacji z 

psychiatrii 

 

Jednostka musi spełniać następujące kryteria (kursywą oznaczono sposób weryfikacji 

kryteriów) 

1. W statucie jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację z psychiatrii musi 

być zapis o działalności jako jednostki opieki psychiatrycznej (o działalności w 

zakresie psychiatrii) – statut 

2. Udzielanie świadczeń całodobowych zdrowotnych osobom hospitalizowanym (dla 

co najmniej 30 pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi), lub 

niewymagającym hospitalizacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz w 

innych przypadkach niecierpiących zwłoki, umożliwiających zrealizowanie 

programu specjalizacji. W strukturze jednostki musi znajdować się oddział ogólno 

psychiatryczny o liczbie łóżek co najmniej 30, a nie mogą to być jedynie tzw. 

oddziały sprofilowane, sprawujące opiekę jedynie nad pacjentami z określonymi 

rozpoznaniami (wg ICD 10). W przypadku udzielania świadczeń w ramach 

kontraktu z NFZ, ogólnopsychiatryczny profil oddziału musi być potwierdzony w 

kontrakcie z NFZ – statut, schemat organizacyjny 

3. Zapewnienie lekarzom odbywającym specjalizację pełnienia dyżurów medycznych 

w liczbie wymaganej w programie specjalizacji albo w oddziale tej jednostki albo 

w jednostce zewnętrznej (czyli w innym oddziale psychiatrycznym 

współpracującym z tą jednostką) lub pracę w systemie zmianowym lub 

równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w 

przepisach o działalności leczniczej - statut, schemat organizacyjny, umowa o 

współpracy 

4. Współpraca z jednostką ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej i oddziałem 

dziennym psychiatrycznym. Wskazana współpraca z zespołem opieki 

środowiskowej (w miarę możliwości)- statut, schemat organizacyjny, umowa o 

współpracy 



5. Zatrudnienie (w pełnym wymiarze godzin) co najmniej jednego lekarza z tytułem 

specjalisty lub II stopniem specjalizacji w dziedzinie psychiatrii statut, schemat 

organizacyjny 

6. Zatrudnienie innej kadry niezbędnej do realizacji zadań określonych programem 

specjalizacji, w tym zatrudnienie co najmniej 2 lekarzy specjalistów psychiatrów 

lub lekarzy z II stopniem specjalizacji z psychiatrii z oraz co najmniej jednego 

psychologa lub psychoterapeuty certyfikowanego – statut, oświadczenie 

ordynatora/kierownika jednostki 

7. Prowadzenie nowoczesnej diagnostyki zaburzeń psychicznych w oparciu o 

badanie psychiatryczne, psychologiczne, oraz zapewnienie możliwości wykonania 

badania neuroobrazowego oraz badań laboratoryjnych - statut, schemat 

organizacyjny 

8. Prowadzenie terapii zaburzeń psychicznych w oparciu o najnowszą wiedzę: 

farmakologicznej, psychologicznej ( w tym podstaw społeczności terapeutycznej, 

psychoedukacji, podstaw edukacji rodzin), oraz różnych form terapii zajęciowej - 

statut, schemat organizacyjny 

9. Prowadzenie działalności orzeczniczej dla potrzeb organów wymiaru 

sprawiedliwości lub ZUS - statut, schemat organizacyjny, oświadczenie 

ordynatora/kierownika jednostki 

10. Współpraca z pracownikiem socjalnym oraz rzecznikiem praw pacjenta - statut, 

schemat organizacyjny, oświadczenie ordynatora/kierownika jednostki 

11. Zapewnienie odbywania staży kierunkowych określonych w programie 

specjalizacji w danej komórce organizacyjnej albo w zewnętrznych jednostkach 

organizacyjnych - statut, schemat organizacyjny, oświadczenie 

ordynatora/kierownika jednostki 

12. Zgoda na kształcenie się, w tym udziału w spotkaniach/zjazdach/konferencjach 

naukowych lekarza w trakcie specjalizacji - oświadczenie ordynatora/kierownika 

jednostki  

13. Posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz aparatury medycznej i bazy dydaktycznej 

umożliwiającej prowadzenie specjalizacji- oświadczenie ordynatora/kierownika 

jednostki 


