
Wizyta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Większość Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działa w ramach kontraktu
z NFZ. Placówki tego typu znajdują się w większości większych miast w Polsce.

W ramach NFZ można bezpłatnie otrzymać pomoc w postaci porad lekarza psychiatry, porad
i diagnozy psychologicznej oraz sesji psychoterapeutycznych.

Lekarz psychiatra udziela porad BEZ SKIEROWANIA.

Do psychologa oraz psychoterapeuty wymagane jest SKIEROWANIE od lekarza rodzinnego
lub dowolnego lekarza specjalisty.

Z reguły okres oczekiwania na wizytę do psychologa waha się od kilku dni do kilku tygodni.
Okres oczekiwania na wizytę do lekarza psychiatry waha się od kilku tygodni, nawet do kilku
miesięcy (wszystko w zależności od wielkości miasta).

Podczas rejestracji w Poradni warto zapytać, czy wśród personelu jest osoba zajmująca się
MW.

Podczas wizyt u lekarza psychiatry, w  każdy przypadku niezbędna jest obecność zarówno
dziecka, jak i rodzica/opiekuna prawnego.

Jeżeli chodzi o spotkania z psychologiem, to podczas rejestracji warto zapytać czy podczas
pierwszej  wizyty  diagnostycznej  rodzice  mają  zjawić  się  sami  czy  z  dzieckiem.  
Z reguły jednak konieczna jest obecność zarówno rodziców jak i dziecka.

Co warto ze sobą zabrać na wizytę w Poradni:

Bez  względu  na  to,  z  kim  będzie  pierwszy  kontakt  w  Poradni  (czy  z  lekarzem  czy  
z psychologiem), to warto zabrać ze sobą opinie ze szkoły, opinie z PPP (jeśli dziecko już
wcześniej  tam  było),  książeczkę  zdrowia  dziecka  (jeśli  posiada),  ewentualne  wypisy
ze szpitali. Dobrze jest również spisać wszystkie niepokojące objawy, żeby później podczas
wywiadu nie pominąć niczego istotnego. W przypadku wizyty u psychiatry dobrze jest zabrać
ze  sobą  również  ewentualne  druki  (np.  potrzebne  do  otrzymania  orzeczenia),  które
chcielibyście żeby wypełnił.

Jak wygląda wizyta u lekarza psychiatry:

Lekarz  podczas  pierwszych  wizyt  zbiera  wywiad  dotyczący  dziecka.  Dzięki  temu  może
dokładnie  rozpoznać  problem  z  jakim  się  zgłoszono.  Podczas  wywiadu  padają  pytania
o  rozwój  dziecka,  począwszy  od  okresu  prenatalnego  (przebieg  ciąży,  ewentualne
komplikacje, leki przyjmowane przez matkę, trudne sytuacje), przez przebieg porodu (czy był
w  terminie,  czy  wystąpiły  jakieś  trudności  podczas  akcji  porodowej,  etc),  rozwój
psychomotoryczny  aż  do  aktualnego  funkcjonowania  dziecka.  Wywiad  dotyczy  również
sytuacji rodzinnej, historii chorób w rodzinie, schorzeń dziecka, przyjmowanych przez niego
leków, przebytych urazów. Ocena stanu psychicznego dziecka polega również na obserwacji



jego  samego.  Podczas  wizyty  lekarz  powinien  przedstawić  wstępną  diagnozę  oraz
zaproponować  leczenie.  Czasem  zleca  dodatkowe  badania  (np.  krwi),  aby  ocenić  stan
somatyczny dziecka. 

Jak wygląda wizyta u psychologa:

Pierwsze  wizyty  u  psychologa  (bez  względu  na  to,  czy  poprzedziła  je  wizyta  u  lekarza
psychiatry, czy nie) również opierają się na wywiadzie z rodzicami – dzięki temu psycholog
może  uzyskać  niezbędne  informacje  dotyczące  trudności  dziecka,  dotychczasowych
sposobów radzenia sobie, funkcjonowania społecznego, sytuacji rodzinnej (czy rodzina jest
pełna, czy dziecko ma rodzeństwo etc). Rodzice często otrzymują również kwestionariusze do
obserwacji dziecka i proszeni są o ich wypełnienie. Takie wizyty to też obserwacja dziecka
(m.in.  w  interakcji  z  rodzicem,  podczas  zabawy  czy  wykonywania  rysunku).  Po  kilku
spotkaniach diagnostycznych (z reguły od 1 do 3) psycholog podsumowuje diagnozę oraz
ustalane są dalsze działania terapeutyczne.

Indywidualna terapia z psychologiem:

Po  przeprowadzeniu  diagnozy  z  reguły  przechodzi  się  do  kolejnego  kroku,  jakim  jest
indywidualna  terapia.  Spotkania  z  psychologiem  odbywają  się  z  różną  częstotliwością
(wszystko zależy od tego jak często rodzice mogą zgłosić się z dzieckiem do Poradni, jakie
godziny/dni pasują, jakie są wolne terminy). Ja staram się ustalić wspólnie z rodzicami jakąś
stałą częstotliwość(np. czwartki o 15:00 raz na 2 tygodnie). Stałość „harmonogramu spotkań”
daje  pacjentowi  poczucie  bezpieczeństwa.  Podstawową  kwestią  sukcesu  jest  również
zaangażowanie rodziców. Ważna jest ścisła współpraca.  Poza tym, zwłaszcza w przypadku
MW, terapia odbywa się tak naprawdę głównie pomiędzy spotkaniami z psychologiem. Jeśli
rodzice mają jakieś wątpliwości, obawy, uwagi warto na bieżąco omawiać je z psychologiem
prowadzącym dziecko. 

Kilka dobrych rad:

- idąc z dzieckiem do Poradni dobrze jest przedstawić mu tą sytuację jako coś pozytywnego
„rodzice idą porozmawiać, ty będziesz mógł się pobawić”;

-  dobrze,  kiedy  na  pierwszą  wizytę  z  dzieckiem  zgłoszą  się  oboje  rodzice/opiekunowie
prawni, lub jeden rodzic/opiekun prawny i ktoś z rodziny lub znajomy, kogo lubi dziecko.
Wtedy podczas wstępnego wywiadu, czy to z lekarzem psychiatrą czy z psychologiem będzie
można na kilka minut zostawić z nim dziecko, żeby nie mówić „o dziecku przy dziecku”;

- zarezerwujcie sobie czas na wizytę w Poradni, żeby uniknąć sytuacji „za 30 min muszę być
w  pracy,  a  jeszcze  nie  weszliśmy  do  gabinetu”.  To  tylko  niepotrzebnie  wzmaga  wasze
zdenerwowanie. O ile chodzi o wizyty u psychologów to tam z reguły nie ma opóźnień, a jeśli
już zdarzają się, to jedynie niewielkie. Jeśli jednak chodzi o wizyty u lekarzy psychiatrów
trzeba wziąć poprawkę na to, że w sytuacji, jeżeli w Poradni pojawi się pogotowie ratunkowe
z pacjentem,  to  on będzie  musiał  być przyjęty  w pierwszej  kolejności,  w związku z tym
godzina waszej wizyty może się przesunąć;



-  pamiętajcie,  że  macie  pełne   prawo  odczuwać  stres.  Nie  ma  nic  złego  w  tym,
że denerwujecie się przed rozmową z kimś obcym na ważne dla was tematy. Pozwólcie sobie
na to;

- należy też pamiętać o jednej kwestii – psycholog to nie wróżka, nie ma magicznej różdżki.
Bez udziału i zaangażowania rodziców sukces jest mało prawdopodobny. Ważne jest to, że
chcecie pomóc swojemu dziecku , i że szukacie pomocy. Powtórzę to raz jeszcze: jeśli macie
jakieś wątpliwości, obawy, uwagi to zawsze warto na bieżąco je omawiać. Feedback ze strony
rodziców jest dla nas (psychologów) bardzo ważny.

Kamila  Fijak  –  psycholog  w  Poradni  Zdrowia  Psychicznego  dla  Dzieci  i  Młodzieży
w Bielsku-Białej.


