Od redakcji

K

iedy planowałyśmy numer kwartalnika dotyczący systemu ochrony zdrowia,
nie wiedziałyśmy, że zostanie on opublikowany w tak wyjątkowych okolicznościach. W związku z pandemią koronawirusa wysiłek pracowników
medycznych został społecznie doceniony, ale też pojawiło się coraz więcej analiz
funkcjonowania całego systemu. Chociaż przez sytuację epidemiczną publikacja tego
numeru przesunęła się nieco w czasie, bardzo się cieszymy, że wychodzi on właśnie
teraz. Chciałybyśmy, aby poruszone w nim zagadnienia zostały włączone do debaty
społecznej na temat potrzebnych zmian w systemie ochrony zdrowia.
Pracownicy medyczni odgrywają bardzo ważne role społeczne. Są jedną
z grup profesjonalistów, którzy mają regularny kontakt z dziećmi i ich rodzinami.
Szczególnie w przypadku małych dzieci powinni być włączeni w system profilaktyki
krzywdzenia dzieci i interwencji w przypadku wystąpienia przemocy. Na podstawie
przeprowadzonych badań wiemy, że wiele osób pracujących w ochronie zdrowia
czuje taką odpowiedzialność i chce reagować. Wskazują one jednak na zbyt małą
wiedzę i umiejętności, które nadal nie są włączone w większość programów nauczania przyszłych lekarzy, pielęgniarek czy położnych, a także rzadko są poruszane na konferencjach medycznych. Uważamy, że należy to zmienić i wzmacniać
w tych obszarach pracowników ochrony zdrowia, żeby mogli skutecznie chronić
dzieci, z którymi mają kontakt.
Szczególnym obszarem systemu ochrony zdrowia jest zdrowie psychiczne
dzieci i młodzieży. Wiemy, że tradycyjny system jest niewydolny – w szpitalach
brakuje miejsc, a na konsultację z psychologiem czy psychiatrą dzieci w kryzysie
psychicznym czekają miesiącami. Do specjalistów zdrowia psychicznego mają dostęp głównie dzieci, których rodzice są w stanie zapłacić za prywatne wizyty. Czy
wprowadzany nowy – opierający się na opiece środowiskowej – model ochrony
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży spełni pokładane w nim nadzieje?
Chociaż za to, jak wygląda system ochrony zdrowia, odpowiadają przede
wszystkim decydenci na szczeblu rządowym i samorządowym, to najważniejsi
dla dobrego funkcjonowania są jego pracownicy i pracownice. W związku z tym
chciałybyśmy podziękować wszystkim przedstawicielom ochrony zdrowia, w tym

również naszym autorom i autorkom. Dziękujemy za Waszą pracę, często w trudnych warunkach. Apelujemy również do polityków, aby odpowiednio wspierali
i doceniali Waszą pracę.
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