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 Stan opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce oceniany jest 

negatywnie. Niski poziom finansowania świadczeń oraz deficyty w zakresie wykwalifikowanej 

kadry medycznej, jak i psychoterapeutycznej, powodują zamykanie placówek, co bezpośrednio 

skutkuje nadmiernym obłożeniem w innych jednostkach tego typu oraz długim okresem 

oczekiwania na przyjęcia planowe. Problemem jest także niewydolna oraz trudnodostępna sieć 

opieki innej niż szpitalna, czyli poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków 

środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, leczenia ambulatoryjnego, 

profilaktyki zdrowia psychicznego. 

W 2019 roku Ministerstwo Zdrowia opracowało nowy model ochrony zdrowia 

psychicznego, a głównym założeniem tej reformy było stworzenie  ogólnokrajowego, 

kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom małoletnim, doświadczającym 

zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom. Jej podstawą jest leczenie środowiskowe a leczenie 

szpitalne przewidziane jest dla najtrudniejszych przypadków, których leczenie ambulatoryjne 

lub leczenie w warunkach porad środowiskowych jest niewystarczające. W kwietniu 2020 r. 

wprowadzone zostały pierwsze elementy reformy. Niestety epidemia COVID-19 spowodowała 

wstrzymanie wdrażania trójstopniowego  systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci 

i  młodzieży. 

Konsekwencją panującej epidemii jest między innymi wzrost problemów psychicznych 

wśród małoletnich, a zgodnie z opiniami ekspertów zjawisko to będzie się nasilało. Dlatego 

przyspieszenie wdrożenia reformy i jej adekwatne finansowanie jest tym bardziej istotne. 

Epidemia nie jest wystarczającym powodem wstrzymania reformy, ponieważ np. porady 

udzielane zdalnie przez psychologa, psychoterapeutę czy psychiatrę są równie racjonalne jak 

analogiczne porady udzielane przez specjalistów innych dziedzin medycyny. 

 



 

W trosce o zdrowie psychiczne młodego pokolenia, Konwent Marszałków Województw 

RP, apeluje do Ministerstwa Zdrowia o szybsze wdrażanie kolejnych etapów reformy 

psychiatrii dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem racjonalnej, pokrywającej koszty 

funkcjonowania wyceny świadczeń.  

Jednocześnie, mając na uwadze potrzeby mieszkańców mniejszych ośrodków, 

apelujemy również do Prezesa NFZ o uproszczenie procedur wymogów dotyczących 

konkursów ofert w powyższym zakresie. Dzięki temu, utworzenie ośrodków tzw. I poziomu 

referencyjnego na poziomie powiatów będzie osiągalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

1. Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, 

3. Pana Filipa Nowaka – p. o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 


