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LIST OTWARTY DO PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Szanowny Panie Prezesie,
zwracamy się do Pana jako osoby mającej na uwadze dobro pacjentów i rozwój
polskiej psychoterapii. Pragniemy wyjaśnić dlaczego zmiany, które zostały
wprowadzone w Zarządzeniu 7/2020/DSOZ, będą miały negatywny wpływ zarówno
na rozwój polskiej psychoterapii, jak i na sam proces leczenia.
W szczególności odnosimy się do punktu dotyczącego wyrównania do jednego
poziomu wynagrodzenia dla psychoterapeutów z certyfikatem, dla osób po drugim
roku kursu i osób po czterech latach szkolenia.
Aby ubiegać się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego czy Sekcji
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego trzeba, poza ukończonym
czteroletnim kursem, przepracować wiele lat, odbyć kilkaset godzin staży i superwizji
- czyli konsultacji z bardzo doświadczonym terapeutą, zdobyć także własne
doświadczenie jako pacjent. Ponadto należy napisać przynajmniej 2 prace,
które swoją objętością przypominają prace doktorskie, oraz zdać egzamin przed
bezstronną komisją. Dopiero przejście całego opisanego powyżej procesu skutkuje
uzyskaniem certyfikatu.
Wieloletnie
doświadczenia
środowiska
psychoterapeutów
przekonują,
że taka formuła kształcenia zapewnia wysokie standardy prowadzenia psychoterapii.
W naszej opinii wyrównanie płac certyfikowanych psychoterapeutów oraz osób,
które ukończyły szkolenie i osób, które są w trakcie kursu doprowadzić może
do obniżenia standardów, a także do znacznego zmniejszenia motywacji
do zdobywania i podwyższania kwalifikacji. Decyzja ta, oceniana jako krzywdząca
dla profesjonalistów, może powodować napięcia w zespołach terapeutycznych
i prowadzić do rozbicia środowiska.
Ponadto oczekiwanie dotyczące zbierania podpisów potwierdzających odbycie sesji
terapeutycznej od pacjentów niesie zagrożenie zakłócenia relacji terapeutycznej.
Psychoterapia w dużej mierze opiera się na relacji z pacjentem, która jest związana
z wzajemnym zaufaniem. Budowanie klimatu kontroli i nieufności destabilizuje
te kontakty i w efekcie wpływać może na pogorszenie jakości tej usługi.
Z wyrazami szacunku,
Zarząd Krajowy OZZP
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