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Warszawa, 7 grudnia 2018 roku
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w trosce o
dzięci

i

do świadczęn zdtowotnych

popľawę

z

)

zakręsu psychiatrii

mŁodzięŻy, ptzekazuję na ręce Pana Premiera raport Euľopejskiej Sieci Rzeczników

Praw Dziecka ENOC pt. ,,Child and Adolescent Mental Heaĺth in Europe" oÍaz oficjalne
oświadczenieczłonków ENOC w sprawie zdrowia psychicznego dzieci w Europie.

Tematem przewodnim dorocznego zjazdu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw

-

który w br' odbył się w dniach 19-2| wrześniaw ParyŻu _ było zdrowie

psychiczne dzieci

młođzieŻy'Spotkanie miało na celu ocenę sytuacji w zakľesie zdrowia

Dziecka ENOC

l

psychicznego dzieci w Europie, utworzenie ťorum dla wymiany infoľmacji

i

doświadczen

oraz wypracowanie wspólnych wytycznych prowadzących do zapewnienia dzieciom
najwy Ższy ch standardó w w zakľesie opieki psychi atľycznej'

Uczestnicy zjazďu dostrzegli w poruszonej problematyce wiele vĺyzwań takich jak:
poprawa dostępu do usług w zakľesie zdľowia psychicznego' rozpowszechnianie informacji
na temat pľaw osób młodych poddanych leczeniu psychiatrycznemu' podejmowanie działaŕl

zmierzających

do

zmiany postawy społeczeństwa wobec zaburzen psychicznych oraz

zw alczanie sty gmatyzacj i

o

sób wymagaj

ąc yc

h specj

al

istyczne go l eczenia.

Efektem pľac Grupy Roboczej ENOC ds. zdrowia psychicznego dzieci jest
wspomniany raport oraz oficjalne oświadczenieEuľopejskiej Sieci Rzeczników Praw
Dziecka.

Raport zawiera ana|izę bieŻącej sytuacji w zakľesie psychiatrii

dzieci

i młodzieŻy w Euľopie. Uwzględniono w nim między innymi: definicje zdrowia psychicznego
stosowane

w

poszczególnych krajach, działania podjęte
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w celu

poprawy zdľowia

psychicznego oÍaz główne trudności zaobserwowane w tym zakľesie. W raporcie wskazano

takze podjęte działania

w celu

promowania pľaw dzieci

i

nastolatków przebywających

w szpitalach. Na koniec przedstawiono kwestie związane z wykluczeniem

i

stygmatyzacją

młodych ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne. Przedmiotowy raport wskazuje również
na kilka głównych pľoblemów w zakresie zdľowia psychicznego dzieci:

-

brak jednolitej metody gromadzenia danych, któľe umożliwiłyby analizę porównawczą

opisywanej problematyki,
_ potrzebę utwoľzenia krajowych stľategii na

tzecz ochľony zdľowia psychicznego dzieci,

atakŻę podjęcie współpľacy międzysektorowej we wskazanym zakresie'

- ZagwaÍantowanie poszanowania praw dziecka,'pacjenta'' w zakĺesie zdrowia psychicznego'
szczegőInie prawa do informacji'

oťrcjalne oświadczenię ENOC zawieta zalecenia

w obszaľze zdrowia psychicznego dzieci, opieki zdrowotnej

do poszczególnych
i pľofilaktyki. ENOC

państw

Zwraca

uwagę na konieczność:
- wprowadzenia i wdľożeniastrategii kľajowych,
-

wprowadzeniai wdroŻenia przepisów i standardów opartych na prawach człowieka,

- zwalczania stygmatyzacji poprzez podnoszenie świadomościi działania proťrlaktyczne'
- pľomowania edukacji,
-

rozwijania wszechstľonnej, specjalistycznej opieki zdľowotnej w zakĺesie zdľowia
psychicznego dzieci,

- zapewnienie poszanowania pľaw dziecka w placówkach zamkniętych,

Warto dodać, iż omawiane oŚwiadczenie ENOC powstało pľZy wsparciu

Europejskiej

i

udziale

Sieć Młodych Doradców ENYA, ktőrzy opracowali listę wýycznych

wskazujących na istotne dla młodych kwestie'

DoświadczeniaRzecznika Pľaw Dziecka pokazują, Że na zdrowie psychiczne dzieci

i

młodzieży wpływa nie tylko właściwefunkcjonowanie systemu psychiatrycznej opieki

zdrowotnej.

W

opiekę, wsparcie dzieci

i

młodzieŻy z zaburzeniami psychicznymi lub

w kĺyzysie psychicznym zaaĺgaŻowanych jest szeľeg osób jak nauczyciele, psychologowie'

sieć poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodki pomocy społecznej' pracownicy
socjalni, sądy rodzinne i służby kuratorskie .'\ł{aŻnejednak jest, aby działania poszczególnych

instytucji odpowiednio skoordynować' tym samym umożliwiając udzielenie adekwatnej
pomocy potrzebuj ącym dzieciom.

2

'WytaŻam więc głęboką nadzieję.Żeprzekazany raport oraz oświadczenie ENOC będą

inspiľacją do dalszych działań na tzecz ochľony zdrowia psychicznego małoletnich'

jak ľównieŻ zostaną wykoľzystane w pľacach Rządu oÍaz w działaniach polskich oľganów,
przyczyniając się tym samym do pełniejszej ochrony praw dziecka oraz poprawy dostępu
do usług w zakľesie zdrowia psychicznego.
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Załqczniki:
-

ENOC 2018 report on child and adolescent mental health in Europe,

-

ENOC position statement on Child Mentaĺ Health.
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