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Pan

dr n. ekon. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

via ePUAP   

Wielce Szanowny Panie Ministrze!

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że w związku ze złożeniem wypowiedzenia 

przez personel medyczny zatrudniony na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w 

Uzdrowisku Konstancin, z dniem 1 września 2022 r. zamknięty zostanie kolejny oddział 

psychiatryczny dla dzieci i młodzieżyi. 

Niestety oznaczać to będzie dalsze pogorszenie i tak już bardzo trudnej sytuacji w 

dostępie do leczenia zaburzeń psychicznych u najmłodszych pacjentów. Problem ten 

jest  o tyle istotny, że trudnościom w zakresie leczenia psychiatrycznego dzieci i 

młodzieży,  towarzyszy od kilku lat ciągły i dynamiczny wzrost liczby pacjentów, którzy 

wymagają natychmiastowego leczenia w warunkach szpitalnych. 

Wprawdzie NFZ zapewnia, że ma plan awaryjny, ale pragnę zwrócić uwagę Pana 

Ministra, że ów plan sprowadza się do „przesunięcia” pacjentów do innych, i tak już 
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przepełnionych oddziałów szpitalnych. W mojej ocenie, może być to rozwiązanie co 

najwyżej doraźne, bowiem w dłuższej perspektywie może ono doprowadzić do 

sytuacji, gdy przyszłość kolejnych oddziałów będzie zagrożona. Od dawna bowiem 

lekarze zatrudnieni na oddziałach psychiatrycznych podnoszą, że już przy obecnym 

obłożeniu oddziałów nie są w stanie zapewnić pacjentom właściwej opieki i 

bezpieczeństwa, a dalszy wzrost liczby pacjentów, prawdopodobnie spowoduje, że 

kolejne oddziały będą stały przed widmem likwidacji. 

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, ze zm.), zwracam 

się do Pana Ministra o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia 

najmłodszym pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii 

dzieci i młodzieży.

Z wyrazami poważania

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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