
Analiza dokumentacji wychowanków placówek z woj. opolskiego umieszczonych w 
szpitalach psychiatrycznych w latach 2004-2006 
 
Doniesienia mediów o organizowaniu „kolonii” w szpitalu psychiatrycznym w Krośnicach 
dla dzieci z domów dziecka zaniepokoiły Rzecznika Praw Obywatelskich.  W związku z 
powyższym zwrócił się do departamentów pomocy społecznej urzędów wojewódzkich 
(organów nadzoru nad placówkami opiekuńczymi)  z prośbą o informacje  o każdym dziecku 
z placówki opiekuńczej przebywającym na oddziale psychiatrycznym w latach 2004 – 2006.   
Informacja winna zawierać:  

1. nazwę placówki  
2. wiek dziecka, płeć 
3. czas pobytu w szpitalu, datę umieszczenia dziecka w placówce 
4. powód decyzji o umieszczeniu wychowanka w szpitalu psychiatrycznym oraz kopię 

skierowania 
5. kopię oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na 

skierowanie dziecka do szpitala psychiatrycznego lub stosowne postanowienie sądu 
rodzinnego   

6. w przypadku wychowanków 16-letnich kopię ich oświadczenia, iż wyrażają zgodę na 
umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym.  

 
Ad. 1   Rodzaje placówek 
W woj. opolskim ogółem umieszczono 53 dzieci, w tym 17 dzieci wielokrotnie (7 
wychowanków dwukrotnie, dziesięciu 10 trzykrotnie i więcej). Nie wiemy, z ilu placówek 
pochodzą informacje, podano,  że ogółem są 644 miejsca.  
 
Ogółem w woj. opolskim w 2005 r. było 18 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3  
niepubliczne (598 miejsc, 660 wychowanków), 3 wielofunkcyjne, w tym jedna niepubliczna  
(119 miejsc, 134 wychowanków),  13 socjalizacyjnych, w tym jedna niepubliczna  (470 
miejsc, 519 wychowanków). Nie było placówek rodzinnych, jedna miała charakter 
interwencyjny (2 miejsca,  nie było wychowanków),  nie zanotowano placówek  
opiekuńczych.  
(Dane MPiPS). 
 
Brak informacji, z których konkretnie placówek umieszczano dzieci w szpitalach 
psychiatrycznych. 
 
Ad.2 Wiek dzieci 
Wiek dzieci umieszczanych w szpitalach: najmłodsze dziecko - 3 lata, najstarsze – 17 lat. 
Dwie trzecie stanowili 13 - 17-latkowie. Szczegółowych danych nie znamy.  
 
Ad. 3 Czas pobytu 
Czas pobytu wynosił od 3 dni do około 10 miesięcy uwzględniając przypadki, gdzie dziecko 
dość szybko po opuszczeniu szpitala ponownie do niego wracało. W 43 przypadkach pobyt w 
szpitalu nie przekroczył miesiąca, w 7 wynosił od miesiąca do 3,  w dwóch przypadkach - 
około 6 miesięcy i w jednym -  prawie 10 miesięcy. 
 
Ad. 4 Powód umieszczenia w szpitalu/diagnoza 
Najczęstsza diagnoza to zaburzenia zachowania i emocji (39 osób), nadużywanie środków 
psychoaktywnych (9), agresja, autoagresja, samookaleczenie (11), próby samobójcze (5), 



zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa (2), zaburzenia psychotyczne (1), bulimia (1), 
padaczka (1). 
 
Ad. 5 Dokumentacja oświadczenia opiekunów prawnych 
Kopii dokumentów nie załączono. Napisano, iż dokumentacja znajduje się w szpitalach. 
 
Ad. 6  Dokumentacja oświadczenia osób powyżej 16 lat 
brak danych 
 
47 dzieci było leczonych w Opolu, 3 w Krotnicach, pozostałe - w pobliżu miejsca 
zamieszkania. 
 


