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                                                                                           Kraków, dn.3.11.2018 r.

Sz. Pan
Minister Zdrowia

Zbigniew Król
Szanowny Panie Ministrze.

Jako Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, będąc gronem 
profesjonalistów i autorytetem      w dziedzinie psychoterapii uzależnień, 
stanowczo sprzeciwiamy się zaskakującym i nieadekwatnym pomysłom na 
zmiany w systemie kształcenia w zakresie szkolenia przyszłych terapeutów 
uzależnień, które zaproponowało Ministerstwo Zdrowia w swoich projektach 
rozporządzeń z dnia 29. 10.2018. 

Główne i niedopuszczalne naszym zdaniem wady projektu to:

- zbędne zredukowanie dotychczasowych ram szkolenia do certyfikatu specjalisty 
psychoterapii uzależnień obowiązującego w aktualnej ścieżce PARPA (czasowych, 
merytoryczne i in.), 

- nieuprawnione według nas uznanie okresu pracy w lecznictwie za ekwiwalentnie
umożliwiające zwolnienie z elementów szkolenia,

- pozbawienie terapeutów (specjalistów i instruktorów) możliwości stabilnego 
oparcia w otrzymanym państwowym certyfikacie jako potwierdzeniu wysokich 
kompetencji osób które go już uzyskały,

- lekarze psychiatrzy ze specjalizacją nie posiadają wystarczających kwalifikacji 
do prowadzenia psychoterapii, a zatem także psychoterapii uzależnień (w 
naszych szkołach do wielu lat niektórzy z nich uczą się tego dodatkowego zawodu
i potrzebnych w nim kompetencji)- ten zapis także podważa decyzje o warunkach 
uzyskiwania certyfikatu,

- sprzeciwiamy się dopuszczeniu do procesu certyfikacji specjalistów wszystkich 
zawodów, bowiem ta profesja jest drugim zawodem i wymaga kompetencji i 
wiedzy klinicznej (tu konieczne jest utrzymanie standardów PARPA),

- zakłócenie i zdestabilizowanie aktualnych procesów uzyskiwania kwalifikacji  w 
ramach szkolenia i staży klinicznych, a także superwizji szkoleniowych

- naruszenie i zanegowanie akredytacji uzyskanych przez nasze szkoły, placówki 
stażowe. Tworzy to ryzyko dewaluacji, podważania uzyskiwanych kompetencji, 

- narażenie na utratę zaufania do instytucji publicznych, które rozwiązują umowy 
zawarte ws certyfikatów, staży, szkoleń, uprawnień do prowadzenia superwizji,
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-  podważenie wiarygodności i autorytetu naszych szkół i placówek stażowych, 
superwizorów, 

- realne straty moralne i ryzyko strat finansowych podmiotów akredytowanych 
przez PARPA: szkoły psychoterapii uzależnień, placówki stażowe, superwizje 
szkoleniowe oraz superwizje  ośrodków psychoterapii uzależnień. Np. umowy z 
uczestnikami na opłaty mogą być rozwiązywane przez nich w toku trwania 
szkolenia i nie podejmowane z obaw przed słabym, chwiejnym systemem, 

- duże ryzyko odpływu kadr w lecznictwie uzależnień - brak naboru na kolejny rok 
i następne w ramach istniejącej akredytacji, poszukiwanie innych zawodów,

-absolutnie niedopuszczalny jest czas wprowadzania zapowiadanych ogromnych 
zmian systemowych tj.kilka tygodni,

- spodziewamy się zdecydowanych protestów środowiska w tej sprawie.

Jesteśmy przekonani, że w wyniku propozycji Ministerstwa nastąpi istotna 
destrukcja uporządkowanego systemu.

Przypominamy, że RSPU wielokrotnie podkreślała potrzebę i wartość zmian, 
jednak nasze propozycje miały uwzględniać rozwój myśli teoretycznej i 
praktycznej dotyczącej uzależnień z uwzględnieniem różnic i specyfiki leczenia 
osób uzależnionych do alkoholu czy narkotyków, a także członków ich rodzin. 
Proponowane przez nas  rozwiązania nie miały charakteru redukcjonistycznego, 
co jest cechą proponowanych przez Ministerstwo rozwiązań.

Zależy nam na integrowaniu naszego lecznictwa , ale WYŁĄCZNIE w klimacie 
zachowania tożsamości i uszanowania osiągnięć w zakresie psychoterapii 
uzależnień w ramach lecznictwa uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin -
osób współuzależnionych i DDA,  jest ona bowiem aktualnie wysoko 
wyspecjalizowaną dziedziną. Przygotowanie do naszego  zawodu wymaga 
długoterminowego praktykowania przyszłych terapeutów, stawia też duże 
wymagania wobec prowadzonej przez nas superwizji. Zakłócenie tego będzie 
owocowało długoterminowymi stratami.

W ciągu ostatnich pięciu lat Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień 
aktywnie opracowywała kierunki możliwych i rozwojowych zmian dotyczących 
lecznictwa uzależnień i szkoleń w ramach ścieżki PARPA. Propozycje na bieżąco 
przekazywaliśmy na ręce kolejnych Ministrów Zdrowia, PARPA, KBdsPN, 
Konsultantów Krajowych, prezentowaliśmy je wielokrotnie na posiedzeniach 
Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Zawsze 
podkreślaliśmy przy tej okazji walory uporządkowanego systemu lecznictwa i 
szkoleń. Wskazywaliśmy równocześnie na pilną potrzebę umocowania Komisji 
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Etyki oraz szkolenia superwizorów. Obydwie propozycje zostały przygotowane i są
obecnie wdrożone przez RSPU.  Niestety bez wsparcia ze strony Ministerstwa 
Zdrowia, nie mogą być wprowadzone do ogólnopolskich rozwiązań, pozostając 
wersją kierowaną do wyłącznie członków naszych stowarzyszeń- a nie do 
wszystkich podlegających procesowi certyfikacji. 

Jest dla nas niezrozumiałe i pozbawione merytorycznych przesłanek, że tak 
prężnie rozwijająca się dziedzina jaką jest nowoczesna psychoterapia osób 
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin miałaby być ograniczona do 
działań podstawowych, czy profilaktyczno- rehabilitacyjnych. Przypominamy, że 
naszych rozwiązań uczymy w innych krajach, które gorzej radzą sobie z tym 
systemowo oraz merytorycznie.

To co zamierza Ministerstwo spowoduje słabsze przygotowanie profesjonalistów, 
ograniczenie zakresu leczenia, zdecydowane osłabienie skuteczności 
psychoterapii kierowanej do naszych pacjentów. Przypominamy, że wspólnie  
jesteśmy odpowiedzialni za leczenie alkoholików i ich rodzin. Leczenie ich na 
podstawowym poziomie i krótkoterminowe, będzie wysoce nieskuteczne. Co za 
tym idzie, skutkiem ewentualnego wprowadzenia w życie opiniowanych projektów
ministerialnych będzie narażenie na dalszy rozwój uzależnienia wielu pacjentów, 
a Państwo poniesie koszty ich nieleczenia lub niskiej jakości pomocy. Podkreślamy
Koszty społeczne chybionych ustawowych pomysłów będą ogromne.

Zgłaszamy nieustającą gotowość pracy nad konstruktywnymi i rozwojowymi 
zmianami w omawianym obszarze. Oczekujemy spotkań w tej sprawie z 
Ministrem Zdrowia i osobami opracowującymi projekty z naszego obszaru i gotowi
jesteśmy się w to zaangażować.

Reasumując:

Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień swoim autorytetem negatywnie 
opiniuje propozycje projektów z dn 29.10.2018

Z wyrazami szacunku,

W imieniu RSPU

Agnieszka Litwa-Janowska

Przewodnicząca RSPU


