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Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa 
lubelskiego na lata 2018 – 2022. Mapa dostępności do świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej. (str.23) 
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Kontekst zgłoszeń – inicjatywa szukania pomocy w ŚCZP Dzieci i Młodzieży 
na Bielanach Warszawskich w okresie IX 2018 – V 2019 realizacji  

projekt „Deinstytucjonalizacja – szansa na dobrą zmianę” 

ŚCZP DzM 

BIELANY 

RODZINA 

39% 

SZKOŁA 

35% 

PPP 

5% 

INNE 

1% 

OPS 

20% 

Źródło: Tomasz Rowiński – dyrektor ŚCZP Dzieci Młodzieży na Bielanach w Warszawie 



Model bio-psycho-społeczny zdrowia psychicznego 

Społeczny  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie 
psychiczne jako dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje 
możliwości, potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami 
życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym oraz 
produktywnie pracować (uczyć się). 

Bio                           -Psycho-  

E=mc2 



Metafora informatyczna zaburzeń psychicznych 

Nieprawidłowa budowa 
anatomiczna mózgu lub zakłócenie 

na poziomie biochemicznym  

/hardware/ 

Zaburzenie przeżywania, 

zniekształcenia poznawcze, 
dysfunkcjonalne podstawowe 
przekonania o sobie i świecie  

/software/ 

Zaburzenia przywiązania, zaburzenia zachowania,  zaburzenia komunikacji  
/netware/ 



F0* Organiczne zaburzenia psychiczne. 

F1* Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. 

F2* Schizofrenia. 

F3* Zaburzenia nastroju (afektywne) 

F4* Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod 
postacią somatyczną. 

F5* Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami 
fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi. 

F6* Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. 

F7* Upośledzenie umysłowe. 

F8* Zaburzenia rozwoju psychicznego  

F9* Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się 
zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. 

 

Międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń psychicznych i 
zaburzeń zachowania ICD-10 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji 
§ 3 .2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; (niepełnosprawność intelektualna F7* psychiczna F84) 

2) z niedostosowania społecznego; (F91 – zaburzenie zachowania) 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; F91, F84 (spectrum autyzmu) 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; F9* 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; F7*, F81 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; F80 

8) z choroby przewlekłej;   F50 – zaburzenie odżywiania 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; F43.0 

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  F7*, F8*, F9* 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 
za granicą. 



Katalog Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Rozwojowych (SPE/SPR)   

UCZNIOWIE ICD 

przewlekle chorzy 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

niewidomi 

słabowidzący 

niesłyszący 

słabosłyszący 

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim F70 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym F71 /F72 

niedostosowani społecznie F91 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym F91 

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera F84 

z zaburzeniami zachowania F91 

z zaburzeniami psychicznymi F* 



Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka   
- przegląd badań epidemiologicznych red.T.Wolańczyk;  Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 345–353 

W grupie dzieci z domów dziecka uzyskano rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych na 
poziomie 52,4% w momencie badania i 53,5% w ciągu całego życia. Najczęstszymi 

diagnozami, jakie postawiono w badanej grupie w momencie badania, były: 

Kod ICD-10 Rodzaj zaburzenia psychicznego Występowanie 

F17 uzależnienie od nikotyny 32,3% 

F91.3 zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze (ODD) 13,4% 

F91 zaburzenia zachowania (CD) 12,2% 

F93.1 fobia specyficzna 16,7% 

F90 zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 

uwagi (ADHD) 

10% 

F93.2 fobia społeczna  5,7% 

F43.22  zaburzenia adaptacyjne z nastrojem depresyjnym 5,6% 

F43.1 zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) 5,6% 



Wsparcie dla rodzin i dzieci w pomocy społecznej 

• Dzieci w rodzinach z problemem przemocy domowej (Niebieska Karta) 
• Dzieci w rodzinach z nadzorem władzy rodzicielskiej przez kuratora sądowego  
• Dzieci i młodzieży w konflikcie z prawem, pod nadzorem kuratora sądowego. 
• Rodzice w konflikcie opiekę nad dziećmi  w sądzie rodzinnym 
• Młodzieży w placówkach kuratorskich, MOW i MOS 
• Dzieci i młodzież w rodzinach z chorobą psychiczną u rodziców lub opiekunów.  
• Młodzież podejmująca próby samobójcze. 

Ochrona dzieci , interwencja  w rodzinach  

Powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności 
• Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  01-U 
• Dzieci z niepełnosprawnością psychiczną 02-P 
• Dzieci z autyzmem   12-C 

• Dzieci korzystające z placówek wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe) 
• Dzieci w rodzinach zastępczych 
• Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
• Rodziny objęte asystą rodzinną 



Zagrożenie prawidłowego rozwoju 

 
Badania epidemiologiczne - 

zaburzenia psychiczne – 
problemy emocji i 

zachowania 
  
 
 
 
 
 
 
 

Mapa potrzeb zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

Populacja dzieci i młodzieży 

Zaburzenia psychiczne 
wymagające pomocy 

specjalistycznej. 
 
 
9 % 

100% 

EDUKACJA 
/SPE-SPR/   

OCHRONA ZDROWIA 
/rozpoznania F* wg.ICD-10/ 

   

POMOC SPOŁECZNA 
/poradnictwo specjalistyczne,  

świetlice środowiskowe, 
ośrodki wsparcia itp. / 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 
/sądy rodzinne, kuratorzy 
rodzinni, Niebieska Karta, 

ośrodki młodzieżowe 

3,6 % 

Źródło: IPiN, 2019 

Źródło:  Oddział Podkarpacki NFZ , 
Podkarpackie Kuratorium Oświaty SIO  w 2017 

17% 



Subwencja edukacyjna Płatnik świadczeń 
zdrowotnych 

Pomoc społeczna 
– dotacje celowe 
i zadania własne 

Resort 
sprawiedliwośc

i  / MSWiA 

F0* F1* F2* F3* F4* F5* F6* F7* F8* F9* 

Dziecko – Rodzina – Szkoła – Środowisko wychowawcze 

Lokalny  Zespół  Koordynujący  Ochronę Zdrowia Psychicznego 
Dzieci i Młodzieży /powiat, subregion, województwo/ 

ZDROWIE 
ochrona zdrowia 

psychicznego  
bio-psycho-społeczna 

POMOC 
SPOŁECZNA 

wsparcie dziecka i 
rodziny 

EDUKACJA 

pomoc  
psychologiczno-

pedagogiczna 

SĄD 
POLICJA 

ICF 

ICD 

ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności, Zdrowia 

EU 



Zasada podmiotowości dziecka i rodziny  
- potrzeby dziecka i rodziny są w centrum 

DZIECKO 

RODZINA 

ZDROWIE 

POMOC  

SPOŁECZNA 
EDUKACJA 

SĄD 
RODZINNY 

PRZECIW-
DZIAŁANIE 

PRZEMOCY W 
RODZINIE 

SYSTEM INTERWENCJI SYSTEM POMOCY 

Zasada podmiotowości dziecka i rodziny 

Interwencja /ingerencja/ 
dla ochrony dobra dziecka 

i członków rodziny 



Kultura otwartego dialogu 

SYTUACJA 
PROBLEMOWA 

KRYZYS 
ROZWOJOWY 

POZYTYWNE I 
KONSTRUKTYWNE 

ROZWIĄZANIE 
-  OPTYMALNY 

ROZWÓJ-
ZDROWIENIE 

Wzajemny szacunek, postawa 
zaciekawienie, każdy głos wysłuchany, 
uruchomienie wewnętrznych dialogów, 
eksperckość z racji  wiedzy i przez 
doświadczenie, rozumienie potrzeb,  
wspólny język, poszukiwanie rozwiązań, 
branie osobistej odpowiedzialności za 
zmianę sytuacji kryzysowej, problemowej 
na pro-rozwojową. 



Priorytety w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

• Promocja pozytywnego rodzicielstwa (Memorandum Rady Europy 13.12.2006 
– www.rm.coe.int/16807203e6 )  Rozwijanie i umacnianie kompetencji 
wychowawczych rodziców i nauczycieli 

Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN 
www.ore.edu.pl  

Bank programów profilaktycznych 
www.programyrekomendowane.pl  

http://www.rm.coe.int/16807203e6
http://www.rm.coe.int/16807203e6
http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/
http://www.programyrekomendowane.pl/


Zaburzenia emocji i zachowania u małych dzieci do 10 lat 

Kiedy AMYGDALA się pobudza to 
pojawiają się przykre emocje, takie jak 
złość i lęk   
 
Samopomoc: 
•płacz, krzyk, tupanie,  
 
Wsparcie rodzica: 
•obecność 
•przytulenie 
•nazywanie uczuć 
 
W zaburzeniach  
neurorozwojowych 
to nie wystarcza 

Amygdala 



Priorytety w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

• Wczesne rozpoznanie i diagnoza upośledzenia umysłowego, zaburzeń rozwoju 
psychicznego (z. neurorozwojowych  - spektrum autyzmu, dysleksja, 
nadpobudliwość psychoruchowa, tiki), aby do 10 roku życia wszystkie dzieci 
zostały zaopiekowane - wspomaganie rozwoju, pomoc psychologiczno-
pedagogiczna, ścieżka kształcenia specjalnego.  

STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIECIOM 

Z AD/HD 
 PSONI 



Priorytety w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

• Środowiskowa pomoc psychologiczna dla dzieci i  młodzieży z problemami 
emocji i zachowania, zaburzeniami neurorozwojowymi, w  kryzysach 
psychicznych. Konsultacje rodzinne, szkolno-rodzinne, instytucjonalno rodzinne. 
Porady lekarskie, psychologiczne, sesje psychoterapeutyczne. Zajęcia 
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w grupach rówieśniczych: 
sesje psychoterapii grupowej,  wsparcie pół-dzienne lub dzienne. Wspieranie 
rodziców i nauczycieli.  



 
OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

Koordynacja 
przypadku 

Dziecko /nastolatek/ 
Środowisko życia – rodzina, szkoła… Przedszkole 

Szkoła 
nauczyciele 

Lekarz rodzinny i 
pielęgniarka POZ 

Model podstawowej opieki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

 
POMOC 

SPOŁECZNA 
Interwencja 
kryzysowa, 

poradnictwo 
specjalistyczne, 

świetlica 
socjoterapeutyczna 
Pracownik socjalny, 

Asystent rodziny,  

EDUKACJA 

Wychowawca, 
Pedagog i 

Psycholog szkolny 

Pomoc 

psychologiczno-
pedagogiczna 

Kształcenie 
specjalne 

Poradnia 

psychologiczno-
pedagogiczna 

 
Zespół terapeutyczny – 

pomoc  psycho-społeczna w 
konsultacji z lekarzem, bez 
oddziaływań biologicznych 

 
 

Koordynacja ogólna - 
międzyinstytucjonalna 

Zespół 
Mobilny 

Psychiatra dziecięcy - 
konsultant 

SĄD 
Rodzinny 



Dariusz Baran  

specjalista ds. standaryzacji opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 

Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. 

Dzielnica Bielany m.st. Warszawa  
   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest liderem projektu 

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” 

(nr projektu: POWR.04.01.00-00-D207/17) 

d.baran@uksw.edu.pl  

www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/deinstytucjonalizacja_projekt_zintegrowany  

mailto:d.baran@uksw.edu.pl
http://www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/deinstytucjonalizacja_projekt_zintegrowany
http://www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/deinstytucjonalizacja_projekt_zintegrowany
http://www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/deinstytucjonalizacja_projekt_zintegrowany

