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W nawiązaniu do pisma z dnia 6 kwietnia 2013 r. w sprawie kształcenia lekarzy oraz lekarzy

dentystów z zakresu rozpoznawania objawów przemocy, kontaktu z dzieckiem ofiarą oraz

obowiązujących procedur prawnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie następującej

odpowiedzi:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 i

w sprawie standardów ksztalceiiia dla kieruiilów studiów: lekarskiego, lekarsko—

dentystj”cznego, farimwji, pielęgiziarstit”a i polożn leiwa (Dz. U. z 2012 r. POZ. 631),

problematyka przemocy w rodzinie poruszana jest zarówno w toku studiów na kierunku

lekarskim, jak i lekarsko-dentystycznyiri.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w zakresie wiedzy absolwent kierunku lekarskiego:

zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu

środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych

na stan zdrowia oraz spoleczno-kulturowych różnic i roli stresu społecznego

w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych;

zna formy przemocy. modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i w instytucjach.

społeczne uwarunkowania różnych form przemocy oraz rolę lekarza w jej

rozpoznawaniu;



• zna mechanizmy oraz cele i sposoby leczenia uzależnień od substancji

psychoaktywnych.

Natomiast w zakresie umiejętności absolwent kierunku lekarskiego:

• przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem

techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawia z pacjentem

O jego sytuacji życiowej;

• identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznaje przemoc

i odpowiednio reaguje;

• podczas badania dziecka rozpoznaje zachowania i objawy wskazujące na możliwość

wystąpienia przemocy wobec dziecka.

Zagadnienia powyższe realizowane są w ramach bloku z nauk behawioralnych i społecznych

z elementami profesjonalizmu, na które przeznaczone zostało nie mniej niż 240 godzin.

Z kolei zgodnie z ww. rozporządzeniem w zakresie wiedzy absolwent kierunku lekarsko-

dentystycznego:

zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu

środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności

społecznych na stan zdrowia oraz społeczno-kulturowych różnic i roli stresu

społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych;

• zna fonriy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i w instytucjach,

społeczne uwarunkowania różnych form przemocy oraz rolę lekarza w jej

rozpoznawaniu;

• zna mechanizmy oraz cele i sposoby leczenia uzależnień od substancji

psychoaktywnych.

Natomiast w zakresie umiejętności absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego:

• przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem

techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawia z pacjentem

o jego sytuacji życiowej;

• identyfikuje czyniiki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznaje przemoc

i odpowiednio reaguje.

Zagadnienia powyższe realizowane są w ramach bloku z nauk behawioralnych i społecznych

z elementami profesjonalizmu, na które przeznaczone zostało nie mniej niż 135 godzin.



Z kolei w odniesieniu do kształcenia podyplomowego lekarza należy podkreślić, że treści

dotyczące przemocy wobec dzieci zawarte są w programach specjalizacji lekarskich

w następujących dziedzinach.

1. psychiatria dzieci i młodzieży:

Lekarz w czasie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie zapoznaje się m.in. z metodami

badania psychiatrycznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem danych

środowiskowych, z zasadami rozpoznawania, diagnostyki różnicowej oraz prognozowania

zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz metodami ich leczenia kompleksowego,

w tym z zasadami i specyfiką pracy z rodziną, w której jest stosowana przemoc —

wykorzystywanie seksualne oraz maltretowanie fizyczne i psychiczne. Poznaje ponadto

zasady współpracy i współdziałania z lekarzami opieki podstawowej, z placówkami resortu

oświaty i wychowania, z placówkami resortu sprawiedliwości, organizacjami młodzieżowymi

i społecznymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą w rejonie, w tym również w zakresie

dotyczącym przemocy nad dziećmi i młodzieżą, Po ukończeniu specjalizacji lekarz powinien

się wykazać umiejętnością współpracy diagnostyczno-terapeutycznej z lekarzami innych

specjalności, psychologami, pedagogami, pielęgniarkami, pracownikami socjalnymi i innymi

pracownikami opiekującymi się dziećmi.

Powyższe treści są realizowane w ramach:

• kursu wprowadzającego .„Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży” (zagadnienia

diagnostyki rodzinnej i zasady konsultacji systemowej),

• kursu „Terapia rodziny z pacjentem w wieku dziecięcym i młodzieżowym” (specyfika

pracy z rodziną, w której stosowana jest przemoc — wykorzystywanie seksualne

i maltretowanie psychiczne i fizyczne),

• stażu kierunkowego z psychiatrii środowiskowej (w oddziale psychiatrii środowiskowej

dla dzieci i młodzieży lub w oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży). W trakcie tego

stażu lekarz poznaje m.in. specyfikę leczenia środowiskowego dzieci i młodzieży

z zaburzeniami psychicznymi będącymi następstwem stosowanej przemocy.

2. pediatria:

Lekarz po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pediatrii powinien wykazać się m.in.

znajomością zagadnień dotyczących problemu dziecka w rodzinie z patologią rodzinną

i społeczną. Wśród nabytych umiejętności praktycznych lekarz pediatra powinien w trakcie

szkolenia specjalizacyjnego nabyć ponadto praktyczne umiejętności nawiązywania dobrego
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kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, umiejętnością udzielania porad odnośnie

postępowania z dziećmi mającymi problemy społeczne oraz udzielania informacji rodzinie

o możliwościach i sposobach uzyskania pomocy prawnej w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Powinien umieć rozpoznać zaburzenia rozwoju dziecka o etiologii psychologicznej oraz

ustalić wskazania do skierowania dziecka do psychologa.

3. neurologia dziecięca:

Zagadnienia dotyczące przemocy wobec dziecka, w tym diagnozowania zespołu dziecka

maltretowanego są realizowane zwłaszcza w programie kursu wprowadzającego

„Wprowadzenie do neurologii dziecięcej”, w ramach treści dotyczących psychiatrii dziecięcej

(„Problem dziecka maltretowanego”) oraz w programie stażu kierunkowego w psychiatrii

dziecięcej („Zaburzenia psychiczne dzieci maltretowanych”).

Ponadto treści pośrednio dotyczące rozpoznawania oznak przemocy i znęcania się są zawarte

w programach specjalizacji lekarskich w następujących dziedzinach medycyny.

1. medycyna rodzinna:

Program specjalizacji w tej dziedzinie pozwala lekarzowi odbywającemu specjalizację

na nabycie ogólnej wiedzy dotyczącej urazów głowy, układu kostno-stawowego i narządów

wewnętrznych. Program obejmuje również zagadnienia z zakresu psychiatrii, dotyczące

stanów lękowych oraz zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i przebiegających pod

postacią somatyczną. Powyższą wiedzę lekarz nabywa podczas staży kierunkowych

w oddziale i poradni chirurgicznej oraz w oddziale i poradni psychiatrycznej.

2. chirurgia ogólna:

Lekarz w czasie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie nabywa wiedzę teoretyczną

dotyczącą rozpoznawania, badań diagnostycznych i postępowania w urazach mózgu, rdzenia

kręgowego, nerwów obwodowych, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Ponadto lekarz

w trakcie szkolenia nabywa umiejętności praktyczne pozwalające na wykonanie operacji

w uszkodzeniach urazowych czaszki, mózgu, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz operacje

w obrażeniach mnogich i wielonarządowych z zachowaniem właściwej taktyki postępowania.

Obowiązkowe są m.in. staże kierunkowe w zakresie traumatologii narządu ruchu,

neurotraumatologii oraz torakochirurgii.
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3. neurochirurgia:

Lekarz po ukończeniu specjalizacji w tej dziedzinie powinien wykazać się wiedzą w zakresie

neurotraumatologi i obejmującą epidemiologię, patofizjologię, diagnostykę i leczenie

wczesnych i odległych następstw urazów układu nerwowego. Program specjalizacji

w dziedzinie neurochirurgii obejmuje m.in. kurs poświęcony neurotraumatologii oraz staże

kierunkowe z neurotraumatologii. chirurgii urazowej, neuroortopedii, podczas którego lekarz

opanowuje wiedzę dotyczącą patomechanizmów i następstw urazów kręgosłupa oraz staż

w chirurgii części twarzowej czaszki, na którym nabywa wiedzę dotyczącą chirurgii

twarzowo-czaszkowej, zwłaszcza w odniesieniu do urazów czaszkowo-twarzowych.

4. psychiatria:

Program specjalizacji w tej dziedzinie obejmuje staż kierunkowy z zakresu zaburzeń

nerwicowych, podczas którego lekarz zapoznaje się ze szczegółową psychopatologią nerwic,

patogenezą zaburzeń nerwicowych i modelarni patogenetycznymi tych zaburzeń, poznąj e

podstawowe kierunki psychoterapii nerwic oraz podstawy psychoterapii indywidualnej

i grupowej. Ponadto nabywa umiejętności badania pacjenta nerwicowego, oceny wskazań

do farmakoterapii i psychoterapii w indywidualnym przypadku, a także orzekania o czasowej

niezdolności do pracy w zaburzeniach nerwicowych.

Mąjąc na uwadze powyższe należy stwierdzić, że obecnie problematyka przemocy

w rodzinie jest poruszana zarówno w toku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-

dentystycznym, jak i w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Z uwagi na fakt,

że przemoc w rodzinie jest istotnym problemem społecznym, istotne jest upowszechnienie

materiałów edukacyjno-informacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zostaną podjęte

działania mające na celu przekierowanie dostępnych środków na opracowanie materiałów

w niniejszym zakresie.
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Do wiadomości:

Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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