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O szansie na zatrudnienie psychologa na każdym oddziale w szpitalu - opowiedział w rozmowie z Medexpressem
minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski. podczas kwietniowej konferencji na temat pilotażu w centrach
zdrowia psychicznego, na pytanie Medexpressu, czy na każdym oddziale w szpitalach zostanie
zatrudniony psycholog, powiedział, że jest mu trudno na nie odpowiedzieć. - W Polsce mamy setki
tysięcy oddziałów w szpitalach, dlatego zatrudnienie psychologa na każdym z nich wymaga czasu. Jest to temat, do którego trzeba będzie się prędzej czy później odnieść - zaznaczył. Tłumaczył, że MZ
w tej chwili pracuje nad kompletnymi normami zatrudnienia na oddziałach psychiatrii . - Myślę, że na
początku przyszłego roku będziemy mieli taką analizę - powiedział Szumowski.
O opinię na temat konieczności zatrudnienia psychologów na oddziałach szpitalnych zapytaliśmy
psycholog Monikę Ruckgaber-Jurewicz, trenera Instytutu Komunikacji Zdrowotnej. - Na każdym
oddziale w szpitalu powinien pracować psycholog. Chorzy często nie mogą pogodzić się ze swoją
chorobą. Bywa, że rodzina potraﬁ wesprzeć bliskiego w walce z cierpieniem - powiedziała. Aby terapia
była skuteczna, pacjent powinien współpracować z psychologiem, który pomógłby mu szybciej wrócić
do zdrowia.
- Psycholodzy powinni być naturalnym elementem systemu leczenia - powiedziała Monika RuckgaberJurewicz. Lekarze, którzy opiekują się chorymi pacjentami w szpitalach, także potrzebują pomocy ze
strony psychologa. - Medycy wykonują trudną, emocjonalną pracę. Muszą pacjentowi przekazać
diagnozę, zmierzyć się z ich presją, oczekiwaniami, negatywnym nastawieniem do służby zdrowia wyjaśniła Monika Ruckgaber-Jurewicz.
Monika Ruckgaber-Jurewicz powiedziała, że trudno jest jej powiedzieć, na których oddziałach w
pierwszej kolejności powinni zostać zatrudnieni psychologowie. - Każdy pacjent wymaga tego typu
opieki. Myślę jednak, że dzieci powinny być priorytetem - wyjaśniła. Tłumaczyła, że każdy rodzic
przeżywa chorobę dziecka, dlatego psycholog mógłby współpracować zarówno z dzieckiem, jak i
rodzicem. W drugiej kolejności psycholodzy powinni zostać zatrudnieni na oddziałach onkologicznych,
kardiologicznych.
Według Moniki Ruckgaber-Jurewicz zatrudnienie psychologów w szpitalach jest mało realne ze
względu na zbyt dużą ilość oddziałów. Dodała, że choć edukacja lekarzy w relacji z pacjentem jest
bardzo ważna, to resort zdrowia nie ma na nią pieniędzy. - Reforma służby zdrowia to duże wyzwanie
dla rządzących - podsumowała.
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