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w sprawie sytuacji panującej w psychiatrii dzieci i młodzieży 
 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża głęboki niepokój z powodu 

pogarszającej się od wielu lat sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi  

i młodzieżą, która szczególnie w ostatnim okresie czyli panującej od kilku miesięcy pandemii, 

staje się jeszcze bardziej dramatyczna.  

Liczne raporty, dane i analizy wskazują na znacznywzrost chorób psychicznych wśród dzieci 

i młodzieży.Zaburzenia psychiczne młodych osób, w tym depresje,częstoskutkują próbami 

samobójczymi, w wielu przypadkachkończącymi się śmiercią. 

Wieloletnie zaniedbania w zakresie psychiatrii  dziecięcej doprowadziły do ogromnej zapaści, 

co obserwujemy także w województwie kujawsko-pomorskim. Brak odpowiedniej kadry  

i infrastruktury powoduje utrudnionydostęp do specjalistycznej opieki zarówno 

ambulatoryjnej, jak i leczenia szpitalnego. Likwidowanie oddziałów psychiatrycznych dzieci  

i młodzieży, wynikające z niedoszacowania wyceny procedur oraz braku 

specjalistów,nadmiernie obciąża te oddziały, które jeszcze w systemie funkcjonują.   

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażają ubolewanie, że w Polsce dochodzi do 

sytuacji, kiedy mimo pilnej potrzeby hospitalizacji, dzieci i młodzież przed przyjęciem na 

oddział muszą spędzać wiele godzin czy dni na izbachprzyjęć. Takie sytuacje nigdy nie 

powinny się zdarzyć. 

Konieczne jest zatem, aby dokładnieprzeanalizować sytuację w psychiatrii dzieci  

i młodzieży oraz podjąć natychmiastowe działania prowadzące do poprawy dostępności tego 

rodzaju opieki. Budowa odpowiedniego systemu jest działaniem pracochłonnym 

i długotrwałym, ale już teraz można i należy wykorzystać aktualnie dostępne środki, aby 

zapewnić młodym pacjentom niezbędną pomoc. Aby to zrobić, bezwzględnieniezbędne jest  

łączenie pomocy medyczneji społecznejz opieką środowiskową.Niebagatelną rolę w tym 

zakresie odgrywa także edukacja wszystkich grup wiekowych naszego społeczeństwa, w tym 

pracowników oświaty zaangażowanych w kształcenie dzieci i młodzieży. 

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego pokładają nadzieje w rozpoczętej rządowej 

reformie psychiatrii dzieci i młodzieży, przewidującej pomoc na trzech poziomach 

referencyjnych. Tymczasem w województwie kujawsko-pomorskim zostały uruchomione 

dopiero cztery Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla 

Dzieci i Młodzieży – w ramach I poziomu.  

Deklarujemy jednocześnie wolę poparcia wszelkich zmian i działań podejmowanych na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego młodego pokolenia i będziemy wspierać inicjatywy 

promujące zdrowie psychiczne.  


