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z 16 paŹdziemika 2018 r. ZSS 422.39.2018 i odpowiedzi

nawiązując do

z24 paŹdziemika 20l 8 r. ZPP

3

.40.2018 dziękuj ę za doty chczas przedstawione informacj e

dotyczące planowanych działaína Ízecz popľawy sytuacji

w opiece psychiatrycznej dla

dzieci i młodzieŻy.
Niestety, pomimo zapowiedzianych zmian w tym obszaľze oraz podjętych działan na

rzecz przyjęcia nowych rozwiązań dla psychiatrii dzieci i młodzieżyw ostatnim czasie cotaz

więcej wpływa do mnie sygnałów o pogoľszającej się sytuacji, w szczególności szpitali
psychiatrycznych| dla dzieci

W opinii2

i młodzieŻy.

przesłanej Rzecznikowi Praw Dziecka Pani dr hab. n. med' Barbara

Remberk Konsultant Krajowy w dziędzinie psychiatľii dzieci i młodzieŻy podnosi, Że w skali

lĺraju pomimo toczqcych się prac nie wdrożono na razie zadnych roa,uiqzań systemowych,
które ponłoĺifubyspodziewać się poprawy sytuacji. Jednym z oczywisých ronłiqzaľi, które

miałyby szansę poprawić sytuację psychiatrii dzieci

i

młodzieży jest nłiększenie

\N jednej z wypowiedzi3 Pani Konsultant wskazuje teŻ na
finansowanią. To nie nastqpiło.

pľoblem braku kadr w opiece psychiatrycznej dla dzieci imłođzieŻy:
Brak kadry, nie tylko
lekarzy, ale psychologów i psychoterapeutów, sprawia, że sytuacja jest tľudna, a w zasadzie
lĺryzysowa.

I

W rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.201 8. I 878)
Pismo z 3 wľześnia20l 8 r'
3
Gazeta Prawna- Mira Suchodolskal3.l l.2Ol8 "Sl,ntacja jest trudna, a w :asacl:ie ktyz1,sowa". Psychiatt'ia uboga i be:
2

pontysłu, https://serwisy.gazetaprawna'pl/zdrowie/artykuly/

+

l

345925.psychiatľia-uboga-i-bez-pomyslu.htmt
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Trudna sytuacja juŻ od dłuŻszego czasu występuje m'in.
mazowieckim. Chciałbym zobrazować

- na

w

województwie

pľzykładzie tego województwa

-

aktualną

i niezwykle trudną sytuację.

W kwietniu

2018 r. podejmowałem działania w związku z

trudnościami

w funkcjonowaniu Mazowieckiego Centrum Neuľopsychiatrii Sp. z o.o. w Zagőrzu z powodu
występującej od dłuższego czasu koniecznościprzyjmowania pacjentów ponad stan (tj. nie

tylko ponad liczbę łőŻek zakontraktowanych ale teŻ ponad |iczbę łőŻek zarejestrowanych
w poszczególnych komórkach organizacyjnych). Z tego powodu wSZyScy lekarze zatrudnieni
w oddziale Psychiatľyc znym dla Młodzi eŻy 9 marca

20 1 8 r.

złoŻyli wypowiedz enia (łącznie

6 |ekarzy). Jak podali' powodem tego działania jest brak możliwościzapewnienia właściwej

opieki

zbý

duŻej liczbie hospitalizowanych pacjentów. ostatecznie

sytuacja kadrowa w tym oddziale ustabilizowała się

w czeľwcu 2018

- 5 z 6 lekarzy wľóciło do

ľ.

pracy.

W listopadzie 2018 r. ponownie przedmiotem moich działań była niepokojąca sýuacja w ww.
podmiocie leczniczym ponieważ z dniem 8 listopada 2018 r. - do odwołania - wstrzymano
przyjęcia pacjentów na oddział Psychiatryczny dIa Dzieci, m.in.

z

poziomu zatrudniania lekarzy waľtości2,8 etatu lekarskiego
przel<ĺaczającego liczbę łőzek ľejestrowych.a TakŻe
MłodzieŻy lekarze znőw r ozw

aŻaj

powodu osiągniecia

i

stanu pacjentów

na oddziale Psychiatrycznym dla

ą złoŻenie wypowiedzeń.

Pozostałe podmioty |ecznicze udzielające Świadczeń psychiatrycznych dla dzieci

i młodzieŻy w warunkach stacjonaľnych zgłosiły bľak możliwościprzejęcia obecnych
pacjentów

z

Centrum w Zagotzu' jak

i

pľzyjmowania odsyłanych z Zagőrza przyszłych

małych pacjentów. Przytoczenia wymaga m.in. wypowiedŹ Pana prof. dr hab. n. med.

Tomasza Wolańczykas, kierującego oddziałem Psychiatrii Wieku Rozwojowego
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Waľszawie' na temat

ewentualnej możliwościprzyjęcia dodatkolvych pacjentów: Mogę

ýlko

powiedzieć,

że w takim przypadku ja, a prawdopodobnie takŻe wszyscy moi pracownicy,

złożymy

wymówienio.6 od,driał. Psychiatrii Wieku Rozwojowego dysponuje 20 łozkami natomiast ma

praktycznie stałe obłożenieponad ten stan. Dzieci są umieszcZane na dostawionych łózkach
a

o

powyższym lekarz kierujący tym oddziałem poinfoľmował pisemnie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

psychiatrii dzieci i młodzieŻy, pľzesyłając to pismo do wiadomości do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatľii dzieci
i młodzieży oraz |ekarza dyżumego Pogotowia Ratunkowego w województwie mazowieckim oraz Dyrektoĺa Wydziału
Zdĺ owia Urzędu Wojewódzkiego.

Kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
byłego Konsultanta Kĺajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
6
GazeÍa Prawną Mira Suchodolskal3.l l.2Ol8 "Synacja jest trudna, a w :asad:ie kryrysowa". Psychian'ia uboga i bez
pon4łsłtl,https://serwisy'gazetaprawna.pl/zdľowie/artykuly/ 1 345925.psychiatria-uboga-i-bez-pomyslu.html
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Ż

na koľytaľZach i materacach rozłoŻonych na podłodze. Na kolejne nie ma już miejsca.
W ocenie Pana prof. dr hab. n. med. Tomasza Wolańczyka nie ma możliwości,aby zapewnić

bezpieczeństwo

w tak

duŻej grupie, gdzie większośćjest po próbach samobójczych'

występuj e ÍeŻ zagr oŻeni e przemo cą ťlzy czną i seksualną.

7

W czerwcu 2018 ľ. z problemamí zmagał się także Instýut Psychiatrii iNeuľologii,
w którym lekarze

z Kliniki Psychiatrii Dzięci i MłodzieŻy wystąpili do

Dyľektora IPiN

o zwiększenie obsady kadľowej i podjęcie działan na rzecz poprawy warunków pracy, które -

z

uwagi na specyfikę oddziału

i

stan pacjentów ponad limit łóżek - są bardzo tľudne.8

ostatecznie doszło do poľozumienia pomiędzy pracownikami ww. Kliniki a Dyrektorem
IPiN, jednak jak poinformowałg Pan pľof. nadz. dr hab. n. med. JanuszHeitzman Dyrektor
Instytutu jednq z omawianych u, IPiN opcji jest przeksztclłcenie Kliniki Psychiatľycznej dĺa

Dzieci i Młodzieżyz oddziąłu ostroprzyjęciowego ýý dzienny lub ĺeczqcy chorych
z zaburzeniami nerw icowymi.

Na dzień 13 listopada br. w IPiN na 28 miejsc w ww. Klinice przypadało 4l
pacjentówlo. W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie w oddziale Psychiatrii Wieku

Rozwojowego na dzien 20 listopada br. stan pacjentów ponad limit to 9 osób. Na dzień 20

listopada br. w oddziale Psychiatrycznym dla MłodzieŻy Centrum

w

Zagőrzu jest

13

pacjentów ponad stan zaśw oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci na dzien 19 listopada br.

pľzebywało9 pacjentów ponad stan.ll

W sprawie sýuacji w województwie mazowieckiem prowadziłem takŻę
korespondencję z Wojewodą Mazowieckim|2 oÍaz Marszałkiem Województwa
Mazowieckiegol3. Wojewoda Mazowiecki w swojej odpowiedzilapoinformował, Że Majqc do
dyspozycji niewielkq liczbę oddziąłów szpitalnych w zaĺĺresiepsychiatrii dzieci, przelĺroczenie
stanu pacjentów w oddziale nie może spowodować zaprzestania tľanspoľtu dzieci do szpitali.

Nie można ľównież dopuścićdo sytuacji w której zespół opuściwłasny rejon operacyjny ĺub
województwo na kilka do kilkunastu godzin celem tľansportu. Dlatego to szpital, do którego

tľafiłpacjent po specjalisýcznej ocenie i decyzji w zaĺcresie hospitalizacji, zobowiqzany jest
t lbidem

Działania Rzecznika Praw Dziecka - Zss'442.2'7 .20l 8.KS
Pismo 229 czerwca20lS r. DN.071.1.2.2018/BRPD
|0
cazeta Prawna. Mira Suchodolskal3.ll.20l8 ''Sytuacja jest trudna, a w zasadzie kľyzysowa". Psychiatria uboga
pomysłu. https://serwisy'gazetaprawna.pl/zdrowie/artykllyll345925.psychiatria-uboga-i-bez-pomyslu.html
rr
Na podstawie Systemu Informacji o Szpitalach. szpitalemazowieckie.pl:
http ://www.szpitale'mazowieckie. pl/page/ l.rapoľty-szpitali.html
12
Pismo z 2ó kwietnia 20l8 r. ZSS.44 l.276.2018
rt
Pismo z 23 kwietnia 2018 r. ZSS.42O. 13.20l8.KS
l' Pismo z 2 czerwca 2o 18 r. 1łłZ- | l :960.28.20 l 8. t JK
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ibez

do usĺalenicl miejsca w innym podmiocie leczniczym i

zapev,niajc1c własny-tľclnspoľt-

międzyszpitcllny przetľansportowctć-pclcjenĺa do innego podmiotu. ,Iedynie-tclkie postępowanie

zapewni zabezpieczenie mieszkańców w pozaszpitaĺnq pomoc medycznc1 w postaci dostępu do

zespołów ľcltownictwa medycznego

a

tym Samym dcl pacientom mozĺiwośćleczenia

(niezclleżnie od ĺokąlizacji szpitcila). Nadmieniclm, iz podobny probĺem dotyczy sc1siedniego

województwa

-

łódzkiego.

()

ĺ4/ ocenie konsuĺtantą probĺem nadmiernego obłożenia

oddziąłóv, psychiatľycznych dziecięcych doýczy v, szczególności oĺcresu jesienno-zimowego.

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

w

odpowiedzi

z 29 maja 2018

r.

poinformowaŁ, Że Nasilone problemy z dostępnościq do świadczeń opieki zdrowotnej o pľofilu

psychiatľycznym dĺa dzieci i młodziezy y,ynikajq z rosnqcej liczby pacjentów wymclgajqcych
natychmiastou,ej interwencji w warunkach szpitalnych oraz bľaku możliwościnłiększenia

zasobóu, pozwalajqcych

na zapewnienie adehłatnego leczenią.

ĺĺ/ieĺoletnie

niedofinansowanie świądczeń psychiatrycznych dĺa dzieci i młodzieży spowodowało znaczqcy

deĺicyt na rynku prcłcy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodziezy, a aktualnie

zatrudnieni lekarze

z

uwagi na przeciązenie oddziałów waľunkujq dąlsze zatrudnienie

zmniejszeniem liczby hospitalizowanych pacjenĺów. Ponądto kandydclci do pracy stav,iajQ

wysokie wymagania finansowe, którym podmioĘ lecznicze udzielajqce świadczeń
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowią nie sq w stąnie sprostać. (..') Samorzqd

Województwa Mazowieckiego

w

miarę posiadanych mozĺiwościpodejmuje działanią

zmierzajqce do poprawy sytuacji w zaĺĺresiepsychiatrii dzieci i młodzieży udzielajqc wspaľcia

finansowego podmiotom leczniczym

(.'.) od wielu lat Samorzqd

Wojewódzĺwa

Mązowieckiego prowadzi korespondencję z Ministeľstwem Zdrowia, NFZ oraz Moĺl/ NFZ

wnioskujqc
w

o

nienłłoczne dokonanie realnej wyceny świadczeń dla dzieci

rodzaju opieka psychiatryczna

i leczenie

i

młodzieży

uząĺeżnień,uwzględniajqcej również

uwarunkowania występujqce w województwie mazowieckim. Realna wyceną świadczeŕljest
podstawowym waľunkiem niezbędnym do tego, aby wzrosło zainteresowąnie wśľódlekarzy

specjaĺizacjq w dziedzinie psychiatrii dzieci

i

młodzieży. (...) Samorzqd ĺľojewództwa

Mazowieckiego podejmuje także doľaźnedziałania wspomagajqce podmioĘ lecznicze. (.'.)

Dokonana została równiez anaĺiza możliwościzwiększenia dostępności do świadczeń
dedykowanych dzieciom i młodzieży w ramach podległych podmiotów.

Problemy w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla najmłodszych występują w całym

kľaju - nie tylko województwie mazowieckim. Jednostki samorząđuteľýorialnego bez

4

odpowiednich rozwiązań systemowych nie są w stanie samodzielnie ľozwiązać narastających
problemów w psychiatrycznej opiece zdľowotnej dla dzieci i młodzieŻy.

Mając na uwadze povĺyższe,stosownie do art. I}a oraz art' 11 ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz' U. z Ż0I7 r. poz. 922) ponownie pľoszę

o potľaktowanie sytuacji w psychiatrii dzieci
działan. Zwracam się takŻe

z

i

młodzieŻy jako jednego z priorýetolvych

pľośbąo przekazanie aktualnych informacji nt. postępów

w opľacowaniu rozwiązan dla psychiatľycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieŻy.

i

l
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