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Szanowny Panie Ministrze

W ostatnim czasie z rosnącym niepokojem obserwuję sytuację w dziedzinie
psychiatrii dziecięcej. Doniesienia medialne1 wskazują, że nie tylko w województwie
mazowieckim, ale w całej Polsce sytuacja jest już tak dramatyczna, że można mówić o
zapaści systemu psychiatrycznej opieki szpitalnej dla najmłodszych pacjentów.
Od dawna wiadomo, że dostępność do stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci
jest daleko niewystarczająca. Dzieci leżące na dostawkach, czy łóżkach polowych, a nawet
odsyłane do domu to już „standard” w psychiatrii dziecięcej. Zamknięcie w województwie
mazowieckim 40 – osobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Mazowieckim
Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie spowoduje tylko dalsze obciążenie pozostałych, i
tak już niewydolnych, oddziałów psychiatrycznych dla dzieci. Sytuację w tym zakresie
pogarsza dodatkowo perspektywa możliwości zamknięcia również Kliniki Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W efekcie, na
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Dziennik Gazeta Prawna, 11 listopada 2018 r., „Psychiatria uboga i bez pomysłu” Mira Suchodolska; Rzeczpospolita,

22 listopada 2018 r., „Psychiatrii dziecięcej grozi zawał” Karolina Kowalska , Joanna Ćwiek; Gazeta Wyborcza, 17
grudnia 2018 r., „Dramatyczna sytuacja na oddziałach psychiatrii dziecięcej. Brakuje specjalistów, headhunterzy polują
na lekarzy” Martyna Śmigiel.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

początku roku 2019 dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego, na obszarze
którego nie ma oddziałów psychiatrycznych dla tej grupy pacjentów, zostaną całkowicie
pozbawione dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej.
W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra, że zdrowie psychiczne jest
podstawowym dobrem człowieka, a zdrowie psychiczne dzieci, ma wpływ na całe ich
dalsze życie. Stąd też dbałość o zdrowie najmłodszych pacjentów ma tak istotne znaczenie
nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale całego społeczeństwa. W ostatnich latach stale
przybywa dzieci potrzebujących pomocy psychiatrycznej. Złożone procesy cywilizacyjne
bardzo często niekorzystnie wpływają na kształtującą się psychikę młodych pacjentów, stąd
też coraz więcej dzieci potrzebuje specjalistycznej opieki psychiatrycznej.
Zważywszy na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179), zwracam się do
Pana Ministra o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym
pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.
Jednocześnie przyłączam się do apelu Pani dr hab. n. med. Barbary Remberek – Konsultant
Krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, która w dniu 17 grudnia 2018 r.
wystosowała do Pana Ministra dramatyczny apel (przekazany do mojej wiadomości), o
pilne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w stanie zagrożenia życia oraz o zwiększenie
poziomu finansowania szpitalnej i ambulatoryjnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla
dzieci i młodzieży. W obecnym stanie konieczne jest bowiem bezzwłoczne wdrożenie
działań, które w krótkim czasie wpłyną na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych
z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży.
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