












































Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Prorektor ds1 Dydaktyki

SPD/149/2013 Szczecin, 3 czerwca 2013 roku

Pan

Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

2442W42

W odpowiedzi na Pana—pismo ZSS/500/1512013/EK z dnia 07052013 r. uprzejmie
informuję, że w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych w Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie poruszamy tematykę przemocy wobec dzieci i innych zagadnień
dotyczących dziecka krzywdzonego. Odnośne treści realizowane są na Wydziale Lekarskim
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w ramach zajęć z pediatrii, chirurgii dziecięcej
i onkologicznej oraz na neonatologii, zarówno dla studentów polskich jak I w programie
anglojęzycznym, Zagadnienia przemocy wobec dzieci oraz ich rozpoznawania są poruszane
również na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w ramach przedmiotów stomatologia
dziecięca i profilaktyka stomatologiczna oraz chirurgia i onkologia.
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Rektor

Śhskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemyslaw Jalowiecki

Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r.

Znak: KSS/0723,ł3/2013fKP

Szanowny Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Rzeczniku,

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 07 maja 2013 r, znak: ZSSI500/15/2013/EK, serdecznie

dziękuję za przesłane materiały poświęcone problematyce przemocy wobec dzieci.

Nie ulega wątpliwości, że stosowanie przemocy w stosunku do dzieci jest bardzo poważnym

problemem. Coraz częściej słyszymy o przypadkach agresji wobec dzieci, których konsekwencje często

prowadzą do ich kalectwa, a nawet śmierci.

Zaangażowanie lekarzy i ich wola działania w kierunku pomocy społecznej i prawnej

odgrywają bardzo istotną rolę w stosunku do dziecka krzywdzonego.

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studenci kierunku lekarskiego

i lekarsko-dentystycznego, odbywają zgodnie z programem kształcenia zajęcia poświęcone

zagadnieniom dziecka maltretowanego i wykorzystywanego seksualnie.

Studenci, uczą się m.in. jak podczas badania dziecka rozpoznaje się zachowania i objawy

wskazujące na możliwość wystąpienia wobec nich przemocy. W zakresie wiedzy, absolwenci

ww. kierunków studiów znają formy przemocy w rodzinie oraz społeczne uwarunkowania różnych

form przemocy.

Zarówno informowanie o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka jak i pomoc, nie

tylko o charakterze medycznym, jest przede wszystkim moralnym i zawodowym obowiązkiem lekarza.

Przesłane przez Pana broszury z Konferencji Naukowej „Rola lekarza dentysty

w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania

seksualnego” oraz Raport Rzecznika Praw Dziecka „Dzieci ofiary przemocy w rodzinie”, zostały

udostępnione Dziekanom Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego

z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Zpoważaniem

Z upow znenia Rektora
Śiąskego Urnwery tu ed znego W Katocach
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CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Adres: tel: (+48) 22 5693 700

ni. Marymoncka 99/103 fax: (+48) 225693712

01-813 Warszawa http://www.cmkp.edu pi

Warszawa, dn. 28.05.2013 r.

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

—

Dziękuję za pismo w sprawie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i stosowanej wobec nich
przemocy. W pełni podzielam Pana troskę w tym obszarze i konieczność podejmowania działań
zapobiegawczych. Jednym ze sposobów przeciwdziałania przemocy wobec dzieci jest m.in.
wyposażenie lekarzy w niezbędną wiedzę na temat przemocy stosowanej wobec dzieci i sposobów
jej rozpoznawania.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi liczne kursy podyplomowe
specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy wszystkich specjalności. W bieżącym roku rozpoczęliśmy
prace nad nowelizacją i przygotowaniem kolejnej edycji programów specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów. Jest to dobry moment i okazja do uzupełnienia programów kształcenia lekarzy o wiedzę
poświęconą zagadnieniom przemocy wobec dzieci i zasadom współpracy z instytucjami
zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

Podzielam Pana pogląd i uważam, że niezbędne jest aby lekarze mieli możliwość
pogłębienia tych zagadnień. Zwrócę się do zespołów ekspertów przygotowujących programy
kursów o wprowadzenie do nich zajęć poświęconych przemocy wobec dzieci jak również o
zorganizowanie osobnych kursów podyplomowych dla lekarzy różnych specjalności wyłącznie
poświęconych zagadnieniom przemocy wobec dzieci.

Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działania poświęcone dobru dzieci znacząco
przyczynią się do poprawy ich ochrony.
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DLSt1i /2013 Gdańsk, dnia 10.06.2013 r.

Pan
Marek Micha!ak
Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo nr ZSS/500/15/2013!EK z dnia 07.05.2013r. uprzejmie informuję, iż na
Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne dotyczące problemu przemocy w rodzinie oraz
przemocy wobec dzieci:

1. Zajęcia seminaryjne w ramach przedmiotu „Medycyna rodzinna”
(VI rok — kierunek lekarski)

2. Zajęcia fakultatywne — Dziecko krzywdzone - rozpoznawanie problemu oraz zapobieganie”
prowadzone przez Z-d Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

3. Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu — Stomatologia wieku rozwojowego”
(lii rok — kiewnek lekarsko-dentystyczny) gdzie w praktyce studerc rozpoznają objawy

przemocy wobec dzieci
4. Zajęcia z przedmiotu Psychologia kliniczna”

(lI rok —kierunek lekarsko-dentystyczny)

Ponadto część studentów bierze udział w obozach PCK Cieciorka” gdzie pracują z dziećmi
niepełnosprawnymi a także z dziećmi z tzw. trudnych rodzin”

Problem przemocy wobec dzieci jest bardzo istotny, dlatego prowadzimy zajęcia umożliwiające
przekazanie studentom wiedzy służącej najlepiej rozumianemu dobru dzieci.

Łączę wyrazy szacunku

Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw.

.
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