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Rzecznik Praw Dziecka
Murek Michuluk

Warszawa, 24 listopada Żol7 roku
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Konsultanta

w

dziedzinie psychiatrii dzieci

w

dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeńzdrowotnych

i

młođzieŻyo dramatycznie niekorzystnej sytuacji

z

zakresu

psychiatrii. Rzecznik otrzymuje takŻe informacje od ľodziców dzieci, któľe oczekując na
miejsce w szpitalu psychiatrycznym muszą przebywać, w domu
bezpieczenstwo.

W chwili

i

naleŻy zapewnić im

obecnej małoletni ewidentnie wymagający hospitalizacji

w oddziale psychiatrycznym z powodu rozpoznania ostrego stanu (próba samobójcza,
nadmierne pobudzenie psychoruchowe, epizod psychotyczny z agresją) mogą nie zostać

przyjęci do szpitala

z

powodu braku miejsc. Sytuację taką naleŻy ocenić jako stan

bezpo średnio zagt aŻaj ący ży ciu.

Dostępnośi do stacjonaľnej opieki psychiatrycznej dla dzieci

i

młodzieŻy jest

niewystarczająca od wielu lat. obecnie dostępnośćtą moŻna ocenić jako dramatycznie

złą. Przyczyny tego stanu Są ľóŹnorodne. Rzecznik Praw Dziecka

wielokrotnie

wskazywał na nię w wystąpieniach geneľalnychl. odpowied,zi na powyŻsze wystąpienia
zawierały plany działan na rzecz psychiatľii dzieci
Że część,pľoblemów

i mŁodzieży, zatem dawały nadzieję,

psychiatrii dzieci i młodzieŻy zostanie rozwiązana systemowo.

Liczba młodzieŻy podejmującej próby samobójcze systematycznie
Zwiększa się także |iczba dzieci
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Stan zdrowia dzięci
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Dziecka

i

młodzieŻy w

Polsce, Biuro Analiz

Faktów tych nie moŻnajuz nie dostrzegać '3 Możnajedynie domniemywac, Że pojedyncze

i

dysfunkcje systemu opieki psychiatľycznej nad dziećmi

następstwem czego

jest

młodzieŻą uległy kumulacji.

wzrastające zapottzebowanie

na

stacjonarne leczenie

psychiatryczne.

ostatnie wystąpieniea Rzecznika Pľaw Dziecka

poświęcon e zagadnieniom

psychiatľii dzieci i młodzieŻy podnosiło m.in. kwestie zgłoszone na I Kongľesie Zdľowia
Psychicznego' na odrębnej sesji poświęconej dzieciom

i

młodzieŻy. W odpowiedzi

otľzymałemzapewnienie o planowanych działaniach mających słuŻyć popľawie stanu tej

dziedziny medycyny. Propozycje te naleŻy docenić, ale należy je traktować jako
pľopozycj e đziałandługofalowych.

obecnie potrzebne są pilne dorażne działania mogące zwiększyć możliwość
udzielenia pomocy psychiatľycznej dzieciom

i

młodzieŻy. Liczba małoletnich pacjentów

wymagających pomocy znacznie przekľacza liczbę istniejących łőzek

w

oddziałach

psychiatrycznych.

Zwtacam uwagę, że infoľmacja
dzieci

i

o

obłożeniu oddziałów psychiatrycznych dla

młodzieŻy na poziomie l65% wskazuje również na mozliwą niską jakośó usług

zdrowotnych w nich ofeľowanych, obciąŻenie personelu i możliwośćrodzenia się na tym
tle zagtożeń w postaci zaniedbań, konfliktów lub toszczen'

Mając na względzie dobro dzieci

i

koniecznośćzapewnienia im zdrowotnego

bezpieczenstwa, powołując się na upowaŻrienie Rzecmika Pľaw Dziecka do podejmowania
działafi w inteľesie dzieci, działając na podstawie aľt. 10a
2000 r. o Rzecmiku Praw Dziecka (Dz. U.

z 2017 r. poz'

i

ar1. 11 ustawy

z

drua

6 stycznia

922), zwľacam się do Pana Ministľa

o podjęcie pilnych działan zaradcąvch oraz udzielerue informacji o stanie pľac na rzecz popÍawy
dostępnoŚci do stacjonamej opieki psychiatrycmej

dla dzieci

i

nłodzieĘ, w tym o dziďaniach

doruźnie służących rorwiązaruu zgłoszonego problemu.
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Do wiadomości
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Pľaw Pacjenta
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