Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Zdecydowałam się kandydować na stanowisko Prezesa Elekta PTP, gdyż psychiatria jest
ważną częścią mojej tożsamości, bardzo leży mi na sercu wizerunek psychiatry, pacjenta
psychiatrycznego, jak również naszego Towarzystwa. W pracach Zarządu PTP aktywnie
uczestniczyłam w kadencjach 2010-13 i 2013-16 z ramienia Komitetu RedakcyjnoWydawniczego, a w kadencji 2016-19 zostałam wybrana do prezydium ZG PTP, gdzie
pełniłam funkcję wiceprezesa, zatem mam już spore doświadczenie i rozeznanie w sprawach
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jestem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz psychiatrii i destygmatyzacji
pacjentów. Na początku mojej pracy zawodowej przez wiele lat prowadziłam w Klinice
Psychiatrii w Krakowie Klub Pacjenta, aktywnie uczestniczyłam w wielu społecznych
projektach edukacyjnych i promujących zdrowie psychiczne (np. Rozmowa nie boli, Zdrowie
na obcasach, Lecz depresję), aktualnie współorganizuję Krakowski Tydzień Zdrowia
Psychicznego. Wielokrotnie miałam okazję wypowiadać się w mediach na temat problemów
psychiatrii w Polsce, byłam zapraszana do dyskusji i debat eksperckich.
Kilka informacji o mnie:
Data urodzenia: 02.07.1969 w Krakowie
Wykształcenie:

1987-93 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie
1996 I stopień specjalizacji z psychiatrii
1997 stopień doktora nauk medycznych
1998 II stopień specjalizacji z psychiatrii
2006 stopień doktora habilitowanego
2012 Tytuł naukowy profesora nauk medycznych

Zatrudnienie: od 1993 roku – nadal Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ, aktualnie
na stanowisku profesora zwyczajnego
Od 2010 do 2014– Instytut Farmakologii PAN
Funkcje kierownicze: 01.03. 2013 – 2017 Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych
2017 - nadal - Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry
Psychiatrii CMUJ
Od 01.10.2019 obejmuję funkcję Kierownika Katedry Psychiatrii w
Krakowie
Od 2013 r – nadal jestem Redaktorem Naczelnym Psychiatrii Polskiej.
W tym okresie IF czasopisma zwiększył się od 0.753 do 1.311
Od 2018 r – po śmierci prof. J. Aleksandrowicza Przewodnicząca
Komitetu Redakcyjno-wydawniczego PTP
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Inne: jestem głównym organizatorem corocznej Konferencji z cyklu Farmakoterapia,
Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych, autorem i współautorem kilkuset
publikacji naukowych, redaktorem książek o tematyce psychiatrycznej, zwłaszcza
poświęconej zaburzeniom afektywnym. Aktualnie jestem kierownikiem ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i
holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi”. Organizuję i
moderuję cykl comiesięcznych spotkań o charakterze społecznym i popularno-naukowym
„Rozmowy o Człowieku” (we współpracy z Polską Akademią Umiejętności).
Co myślę na temat psychiatrii?
•

Psychiatria jest nauką medyczną i jest osadzona w medycynie, co implikuje
konieczność rozumienia kontekstu somatycznego → współpraca naukowa i
szkoleniowa z innymi specjalnościami

•

Opiera się na dwóch kolumnach: kontekście biologicznym i kontekście
psychologiczno-społecznym. Konieczne jest wieloaspektowe i kompleksowe
spojrzenie na zaburzenia psychiczne → dialog i różne perspektywy

•

Psychiatria jest też nauką humanistyczną. Nie może być obojętna wobec wyzwań
współczesności → popularyzacja psychiatrii, zaangażowanie w zagadnienia istotne dla
współczesnego człowieka

Co uważam za istotne w działalności PTP:
•

Kształtowanie postaw i edukacja młodych osób

•

Przyciąganie rezydentów i młodych psychiatrów do PTP

•

Dbanie o godność pacjenta, działania przeciw stygmatyzacji

•

Promowanie leczenia kompleksowego, konieczny rozwój opieki środowiskowej, ale i
nowoczesna farmakoterapia, dostępność psychoterapii

•

Szczególna rola psychiatrii dzieci i młodzieży: dobra opieka i leczenie decyduje o
całym życiu. Konieczność reformy, świadomość trudnej sytuacji – to musi stanowić
przedmiot szczególnej troski PTP

•

Rolą PTP jest też organizowanie i promowanie szkoleń oraz opracowywanie
rekomendacji i standardów postępowania

•

Wspieranie reformy psychiatrii

•

Wspieranie wysiłków o zwiększenie wyceny świadczeń przez NFZ

•

Wspieranie i inspirowanie zmian w programie specjalizacyjnym (większy nacisk na
kształcenie w zakresie psychiatrii środowiskowej i psychoterapii)
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•

Wspieranie starań o zwiększenie ilości miejsc rezydenckich z psychiatrii i psychiatrii
dziecięcej

•

Nic o nas bez nas: większy wpływ PTP na opiniowanie zmian przepisów prawnych
(np. UoOZP)

•

Wzajemna solidarność, wspieranie i pomoc dla kolegów, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej

Moje mocne strony:
•

Duże doświadczenie zawodowe

•

Duże doświadczenie i umiejętność kierowania zespołem

•

Umiejętność współpracy

•

Duże doświadczenie organizacyjne

•

Mocna pozycja akademicka i naukowa w Polsce i za granicą, która pomoże dobrze
reprezentować PTP i budować pozycję i autorytet Towarzystwa

Co mogę obiecać?
•

Otwartość na rozmowy, opinie innych kolegów, uważne słuchanie

•

Chęć poznawania codziennych problemów osób ze wszystkich Oddziałów PTP
(osobiste rozmowy, chciałabym móc Państwa odwiedzać)

•

Rzetelną pracę

•

Entuzjazm

•

Dbanie o wizerunek psychiatrii

•

Godne reprezentowanie PTP

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury, zrobię wszystko, aby nie zawieść zaufania.
Dominika Dudek
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