Stanowiska PTP dotyczące
bieżących spraw i
problemów psychologów oraz
innych ważnych kwestii
społecznych
Stanowisko PTP z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia kierowane do Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych z dnia 23.05.2018 roku. Stanowczo protestujemy przeciwko pomijaniu miejsca i roli psychologów w
ochronie zdrowia. W proponowanych przepisach, po raz kolejny, nie uwzględniono licznej rzeszy psychologów, którzy zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, współuczestniczą w świadczeniu usług zdrowotnych. Można jedynie przypuszczać, że to właśnie przepis art. 2 w nowym, dodanym punkcie 4, dotyczy także
psychologów. Psychologowie zatrudniani w podmiotach leczniczych wykonują specjalistyczną psychologiczną
diagnostykę oraz różnorodne formy oddziaływań psychologicznych, a ich działalność profesjonalna ma istotne
znaczenie dla przebiegu procesu leczniczego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych przepisach prawnych dotyczących świadczeń gwarantowanych, w których udział psychologa w oddziaływaniach wobec pacjentów, jest jednym z wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieporozumieniem byłoby więc traktowanie tej
specjalistycznej, profesjonalnej pracy jako jedynie „…pozostającej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” (punkt 3 projektu)……. (więcej na stronie http://www.ptp.org.pl/)

Stanowisko dotyczące rehabilitacji dzieci z dnia 9 maja 2018 roku kierowane do Pana
Zbigniewa J. Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazuje poniżej uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
27.04.2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w
sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej…. (więcej na stronie http://www.ptp.org.pl/)

Stanowisko dotyczące opieki okołoporodowej z dnia 11 maja 2018 roku kierowane do
Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, po raz kolejny, nie zostało zaproszone do konsultacji przygotowywanego
ważnego aktu prawnego, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Zaproszenie nie zostało także przesłane Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej. Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny w dniu 4 kwietnia br. z terminem zgłaszania uwag do 7 bm. Mimo to, pozwalamy sobie przesłać w
załączeniu ważne uwagi z nadzieją, że będą rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją rozporządzenia….
(więcej na stronie http://www.ptp.org.pl/)

