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Pani

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika 

Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Minister,

Odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2021 r. znak: IX.517.1864.2018.TRo/ED, 

przy którym poruszono kwestię ograniczonej dostępności do świadczeń terapeutycznych 

w warunkach ambulatoryjnych, w ramach programu terapii zaburzeń preferencji 

seksualnych, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje w sprawie.

Na wstępie należy wskazać, że pomimo podejmowania w miarę możliwości działań na 

rzecz zabezpieczenia ww. świadczeń, jak i ogłaszania przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia gotowości zawarcia umów na realizację świadczeń terapeutycznych 

w warunkach ambulatoryjnych, w ramach programu terapii zaburzeń preferencji 

seksualnych ich ilość jest wciąż ograniczona. Dlatego też, Narodowy Fundusz Zdrowia 

wystąpił do marszałków z prośbą o informacje, w jaki sposób samorząd województwa 

zwiększy na terenie województwa liczbę podmiotów leczniczych realizujący program, 

z którymi Fundusz będzie mógł podpisać umowę. 

Natomiast, jak już wspomniano w poprzedniej korespondencji, Ministerstwo Zdrowia 

wystąpiło do Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie seksuologii, z prośbą 

o przedstawienie informacji czy na obszarze województw istnieje potencjał podmiotów 

do realizacji powyższego zakresu świadczeń wraz ze wskazaniem aktualnej sytuacji 

i wiodących problemów z ich realizacją. 

W większości stwierdzono brak potencjału do prowadzenia tego typu świadczeń, które 

wynikają m.in. z aktualnego modelu szkoleniowego, który nie uwzględnia nabywania 
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wystarczających kompetencji w leczeniu preferencji seksualnych, jak również z trudności 

we współpracy z pacjentem, wynikających ze specyfiki zaburzeń, w tym braku motywacji 

do leczenia. 

Ponadto, informuję, że nie zwiększyła się liczba podmiotów, które realizują w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenie tj. program terapii zaburzeń 

preferencji seksualnych1. 

Z poważaniem,

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

1 „Pro Vita” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Kraków-Śródmieście; Podkarpacki Ośrodek Seksuologii i Psychoterapii w Rzeszowie 
oraz Centrum Psychoterapii Środowiskowej Feniks Kareł i Wspólnicy w Zabrzu.
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