Czy psycholog wykonuje zawód
medyczny?
Jak powinniśmy chronić interesy psychologów w toku
prac nad projektem specjalizacji z psychoterapii dzieci
i młodzieży?
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W ostatnim czasie dynamicznie toczą się dyskusje związane z sytuacją psychologów praktyków zatrudnionych w służbie zdrowia, a także zajmujących się psychoterapią, szczególnie dzieci i młodzieży. W Ministerstwie Zdrowia trwają dyskusje dotyczące idei stworzenia specjalizacji w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, podobnie – jak inne
organizacje, wystosowało uwagi do projektu tej specjalizacji (http://www.ptp.org.pl/modules.php?
name=News&file=article&sid=752), który pojawił się na stronach Ministerstwa Zdrowia w październiku 2018.
Dnia 26 listopada 2018 odbyła się w Ministerstwie Zdrowia konferencja uzgodnieniowa środowisk terapeutycznych dotycząca zasad wprowadzenia tej nowej specjalizacji medycznej. Ze strony naszego Towarzystwa w spotkaniu brał udział Jerzy Korzewski, obecne były także osoby reprezentujące Sekcje Psychoterapii PTP. Podczas
spotkania dyskutowano na temat kwestii kluczowych związanych z projektem. Po spotkaniu – już w grudniu
część stowarzyszeń, która brała udział w dyskusjach wystosowała oficjalne komunikaty prezentujące ich stanowisko wobec procedowanej sprawy, m.in. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne http://psychiatria.org.pl/
news,tekst,355,psychoterapia_dzieci_i_mlodziezy, czy Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
http://www.pttpb.pl/stanowisko-pttpb-sprawie-planowanej-specjalizacji-psychoterapii-dzieci-mlodziezy/ .
Nasze Towarzystwo nie wydało jeszcze, po listopadowej konferencji uzgodnieniowej, oficjalnego komunikatu,
choć sformułowanie naszego stanowiska w sprawie jest o tyle niezbędne, że prace nad specjalizacją toczą się
dalej. Dnia 15 stycznia tego roku w Sejmie odbędzie się spotkanie poświęcone dalszej dyskusji nad
stanem opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą, w planie którego zaproponowano m.in. czas na
wystąpienie na temat potrzeb i kierunków zmian w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą przedstawicieli naszego Towarzystwa. Jako Towarzystwo powinniśmy zatem sformułować kolejne stanowisko wobec trwających prac nad projektem specjalizacji, tym bardziej, że nie jest pewne jak długo jeszcze potrwają prace uzgodnieniowe, w ramach których głos naszego Towarzystwa może zostać usłyszany. Wszystkich Państwa, którzy do
tej pory nie zabierali głosu w toczącej się debacie, a mają oczekiwania wobec tego, w jaki sposób nasze Towarzystwo może reprezentować interesy naszego zawodu w toczących się pracach – zapraszam do przesyłania
uwag w najbliższych dniach.
Prace nas specjalizacją to ważny, jednak tylko fragment, prac związanych z rozpoznawaniem na rynku świadczeń
zdrowotnych tych z nich, które mogą/są/powinny być realizowane przez wykształconych w tym zakresie psychologów. W szerszej skali- to dyskusja o pozycji zawodu psychologa wśród innych zawodów rozpoznawanych
jako zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia.
Obecnie, psycholog nie jest w systemie opieki zdrowotnej rozpoznawany jako zawód medyczny, co pociąga za
sobą realne skutki m.in. w zakresie warunków zatrudniania go (wynagradzania). Ta niekorzystna sytuacja być
może mogłaby ulec zmianie, gdyby naszemu psychologicznemu środowisku udało się doprowadzić do takich
uzgodnień – związanych z definiowaniem zawodu psychologa- które- zgodnie z opinią MZ - pozwalały by na rozpoznanie zawodu psychologa, jako zawodu medycznego.
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Przedstawiamy Państwu, do refleksji, pismo, jakie w odpowiedzi na skierowane do MZ zapytanie, otrzymał psycholog – dr nauk med. Paweł Zielazny, prosząc o wyjaśnienie dlaczego zawód
psychologa nie jest zaliczany do zawodów medycznych: Link do pisma. Obrazuje ono wymagania, jakie stawiane są zawodom, by mogły być rozpoznawane jako zawody medyczne.
Jednym z tych wymagań jest to, by w zapisach ustawy o zawodzie istniały jasne zapisy uprawniające psychologa do udzielania świadczeń zdrowotnych. W tym kontekście, i jednocześnie w kontekście
informacji o planowanym wznowieniu prac nad ustawą o zawodzie psychologa, wydaje się w
dwójnasób ważne ponowne rozważenie w ramach naszego Towarzystwa, czy i jakie zapisy, w ramach ustawy, powinny uprawniać psychologa do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z tego względu chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety na temat
Państwa opinii w tej sprawie. Tylko dzięki wzajemnej wymianie informacji, możemy skutecznie
doprowadzić do wypracowania w naszym Towarzystwa spójnego stanowiska w tej niezwykle ważnej sprawie (i mamy nadzieje, także wielu innych): link do ankiety

Dyskusje na powyższy temat toczą się już od kliku lat, m.in. facylitowane przez dr Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak,
starającą się zwracać uwagę na sytuację psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia. Jednym z wydarzeń,
temu poświęconych był panel dyskusyjny podczas 36 Kongresu PTP w Gdańsku. Wiele cennych głosów padło
także w ramach dyskusji mailowych, które jednak zawsze mają ograniczony zasięg. Na łamach NL nie sposób
dokonać krótkiego ich streszczenia. Pozwalamy sobie jednak udostępnić Państwu (poniżej) jeden z głosów w
dyskusji- głos profesora W.J. Paluchowskiego, który zwraca uwagę m.in. na możliwość/zasadność odróżnienia
nauki, jaką jest psychologia (jako dziecina zaliczona do nauk społecznych) od zawodu psychologa. Mamy nadzieje, że lektura przytaczanych tu stanowisk sprowokuje/zachęci Państwa do aktywnego współudziału w formułowaniu takiego stanowiska PTP, które będzie dobrze reprezentować głosy i potrzeby nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku,
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