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Warszawa, 16 paŻdziernika 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
2ss.422.39.2018.KS

Pan
Łukasz Szumowski
Ministeľ Zrlrowia
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ust. I pkt 2 oraz art. lOa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

na

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U ' z 2017 r. poz. 92Ż), zwracam się o pÍzekazanie informacji

na temat działan podejmowanych na tzecz poprawy sýuacji w psychiatrycznej opiece
zdľowotnej dla dzieci imłodzieŻy.

Trudna sy.tuacja

w

psychiatrycznej opiece zdrowotnej dedykowanej populacji

pediatľycznej jest z pewnościądobrze Znana Panu Ministľowi. Zagadnienie to od początku
objęcia przeze mnie funkcji Rzecznika Praw Dziecka było przedmiotem licznych wystąpień
i apeli

o

podjęcie skutecznych działan naprawczych'l Problemy zidentyfikowane przęz

Rzecznika to m'in.: niewystaľczająca liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatľii

dzieci

i

młodzieŻy; ograniczona dostępności (czasowa

zdľowotnych z za|<ľesu psychiatrii dzieci

i

i

teľýoľialna)do świadczeń

młodzieŻy; brak dostępności lub bardzo

ograniczona dostępnośćdo niektórych Świadczeń z zakľesu opieki psychiatrycznej d|a dzieci

takich świadczeń jak: świadczenia pielęgnacyjno_opiekuńcze
psychiatryczne dla dzieci i młođzieŻy,świadczenia opiekuńczo-leczniczę dla dzieci
imłodzieŻy, |eczenie zabuľzen neľwicowych dla dzięci i młodzieŻv), niewystarczający
i młođzieŻy(dotyczy

poziom finasowania psychiatrii dzieci i młodzieŻy.

W na początku lipca bľ., podczas posiedzenia Podkomisji Stałej do Spraw Zdrowia
Psychicznego Sejmu RP, Podsel<retaru Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Kľól
(pełniący takze funkcję Pľzewodniczącego Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci

imłoďzieŻy) poinformował' że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad opracowaniem
l

w okresie od 2009 do krvietnia 20l8 r. Rzecznik Pľarv Dziecka skierował \ączníe2l wystąpień generalnych poświęconych
problematyce psychiatrii dzieci i młodzieży.
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załoŻen do reformy psychiatľycznej opieki zdľowotnej dla dzieci

przeorganizowan.ią tej opieki

w oparciu o

i

mŁodzieŻy w formule

insĘtucje .fiłnkcjonujqce w u,ojewóĺlztwąch,

regionach. Wskazał sierpień 20l8 r. jako przewidywany teľmin zakonczeniapÍac. Następnie

l8

czeľwca 2018

r'

przedstawiciele Ministeľstwa Zdrowia poinformowali na konferencji

o planowanych zmianach dotyczących m.in. włączenia do systemu / zintensyfikowania roli

poradni psychologiczno-pedag ogicznych2, stworzenia nowych zawodów w psychiatľii, w tym

m.in. specjalisty klinicznego ds. dziecí i młodzieŻy oraz utworzenie nowej dziedziny,
d'

psychoterapii klinic znej dzieci

i

młodzieŻy.3

W związku zpovĺyŻszym upľzejmie proszę o przekazanie informacji o:

1) aktualnych załoŻeniach zmian w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla
dzieci i młodzieŻy,

2)

etapie pľac nad reformą psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci

i młodzieŻy,

3) rekomendacjach dotyczących poprawy opieki nad dziećmi i
w lecznictwie psychiatrycznym

-

wypracowanych pÍzez powołany 20 lutego 20l8

r. Zespőł do spraw zdrowia psychicznego dzieci

4)

z

i młodzieŻy,

finansowaniu

i

poziomie finasowania świadczeń

zabesu opieka psychiatryczna dlą dzieci

i

młodzieŻy (w tym informacji o juŻ

załoŻęniach do zmian

w

młodzieŻą

podjętych działaniach w tym obszarze i ich wynikach).
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Jak wskazał Pan Zbigniew J. Kľól w wypowiedzi z 18.06.2018 r. poradni te będq pieł'wszym miejscem gdzie
dziecko trafia z problemąmi, któľe niekoniecznie skutkujq odległymi zablłrzeniami. Iľ ramach porądni otrzymuje
kompleksowq opiekę, razem ze wstępnym orzeczeniem. Iľ tej poradni pedagog, psycholog będzie mógł
koordynować opiekę nad danym dzieckiem, a jeżeli będzie konieczne skieľuje go dalej do specjalistycznego
ośľodkąlub ośrodkarefeľencyjnego, gdzie będzie można rozważąć nad wsparciem farmakologicznym' Cała
procedura opieki nad młodym pacjentem będzie udostępniona do pierwotnego, środowiskowego ośrodka opieki.
(http://www.politykazdľowotna.corn/3322
l,psychoterapia-w-ramach-koszyka-swiadczen-gwarantowanych)
3
hťtp://www.politykazdrowotna.com/37094'nowa-dziedzina-w-dzieciecych-specjalizacjach
2
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