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Selected issues related to the role of clinical psychologists
Wybrane zagadnienia związane z rolą psychologów klinicznych
Richard S. Cranovsky1
Abstract
Healthcare is frequently considered as very
complex industry. However, the history of
development of medicine clearly indicates that
we have arrived to the current stage of practice
through long, sinuous and bumpy road. During
centuries, when progressing at variable speed,
the concepts of cure and care were evolving in
the larger framework of religion, philosophy,
science and art of acting, of doing the specific
things. But also of understanding what it means
to be a physician or a patient. The article drafts
some general features determining the
environment of doctor-patient interaction.
Thereafter, some examples of "medical errors"
were be shown as situations where the
involvement of psychologist can be of
importance in both: solving acute critical
problems and contributing to prevention of
harmful complications.
Streszczenie
Opieka zdrowotna jest często uważana za
branżę bardzo złożoną. Historia rozwoju
medycyny wyraźnie wskazuje jednak, że
doszliśmy do obecnego etapu praktyki długą,
krętą i wyboistą drogą. W ciągu stuleci, kiedy
rozwijały się one ze zmienną prędkością,

koncepcje leczenia i opieki ewoluowały
w szerszych ramach religii, filozofii, nauki
i sztuki działania oraz robienia określonych
rzeczy. Ale także zrozumienia, co to znaczy być
lekarzem lub pacjentem. W artykule
przedstawiono
kilka
ogólnych
cech
określających środowisko interakcji lekarzpacjent. Następnie niektóre przykłady „błędów
medycznych” zostały przedstawione jako
sytuacje, w których zaangażowanie psychologa
może
mieć
znaczenie
zarówno
w rozwiązywaniu problemów krytycznych, jak
i przyczynianiu się do zapobiegania
szkodliwym powikłaniom.
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