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Jako Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej  w  sytuacji   

zaistniałego i narastającego  kryzysu, potęgowanego pandemią 

koronawirusa SARS-Cov-2   oraz w związku z podejmowaniem działań 

prewencyjnych, chciałam zaapelować o bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów (dzieci, młodzieży i  osób dorosłych) ,korzystających 

dotychczas ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz 

bezpieczeństwo osób tych świadczeń udzielających ( psychologów oraz 

psychologów-psychoterapeutów). Z informacji płynących  między innymi 

ze środowiska psychologów i psychoterapeutów realizujących 

świadczenia ambulatoryjne w ramach NFZ (publiczna i niepubliczna służba 

zdrowia) wynika, że u wielu pacjentów nastąpiło nasilenie objawów  oraz 

poszukiwanie pomocy z powodu pojawiających się objawów 

psychopatologicznych, stanowiących odpowiedź na sytuację stresową                  

i kryzys psychologiczny. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak                            

i dorosłych. Jednocześnie coraz większa ich liczba nie jest w stanie 

kontynuować procesu leczenia ze względu na konieczność pozostawania 

w domu oraz brak rozwiązań systemowych umożliwiających realizację 

świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień innymi 

formami komunikacji niż bezpośredni kontakt fizyczny. Obecna sytuacja 

wiąże się z szeregiem różnych konsekwencji psycho- społecznych. Pojawia 

się rosnąca konieczność zaopatrzenia pacjentów ambulatoryjnych                         

i hospitalizowanych w dostępne formy świadczeń psychologicznych                         



 

i psychoterapeutycznych. Z powodu pandemii wiele osób ,nie objętych 

dotąd pomocą psychologiczną takiej pomocy zaczyna poszukiwać.                          

Z drugiej strony osoby poszukujące pomocy psychologicznej w 

placówkach służby zdrowia w obecnym kryzysie nie mogą z niej 

skorzystać ze względu na konieczność pozostania w izolacji domowej. 

Praca psychologa i psychoterapeuty polega najczęściej na bezpośrednim 

kontakcie ,niemniej jednak dopuszczalne są i znane  w praktyce klinicznej 

formy kontaktu online w udzielaniu świadczeń psychologicznych na rzecz 

zdrowia człowieka(pacjenta i jego rodziny). Istniejące obecnie bardzo 

duże ryzyko zarażenia się  psychologa   i psychoterapeuty w kontakcie 

indywidualnym   z pacjentem zgłaszającym się do placówek służby 

zdrowia wymaga wprowadzenia środków  ochronnych  zarówno dla 

pacjentów jak  i personelu psychologicznego i psychoterapeutycznego. 

Zwracam się z gorącym apelem aby rozważyć przez określony sytuacją 

epidemii czas, możliwość realizowania pomocy psychologicznej i 

terapeutycznej online (  tele- porad i e-wizyt) dla pacjentów 

korzystających z usług psychologicznych i psychoterapeutycznych  w 

ramach NFZ. Mając  na uwadze dobro pacjentów oraz personelu 

świadczącego usługi  psychologiczne wraz z kadrą konsultantów 

wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej wyrażam gotowość do 

współpracy. 

                                                          Z wyrazami szacunku  

                                                          Bernadetta Izydorczyk 
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