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Pan  

Zbigniew Czerwiński 

Radny Województwa Wielkopolskiego 

 

 

Szanowny Panie Radny, 

 
odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana podczas XLII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, która odbyła się 30 maja 2022 r., w sprawie zamknięcia psychiatrii dziecięcej  

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego 

w Gnieźnie informuję, jak poniżej. 

Pan Marek Czaplicki Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie w związku z brakami w kadrze lekarskiej zmuszony 

był do wypowiedzenia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń psychiatrycznych 

dla dzieci i młodzieży. Szpital z końcem lipca br. nie będzie w stanie spełnić wymogów, które warunkują 

możliwość prowadzenia Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. 

Podkreślić należy, że personel medyczny psychiatrycznej opieki zdrowotnej wykonuje prace o tzw. 

szczególnym charakterze. Każde dziecko przyjmowane na oddział stacjonarny wymaga odpowiedniej opieki 

lekarskiej oraz postępowania terapeutycznego podczas pobytu w placówce. Hospitalizacja dzieci  

z problemami psychicznymi jest ostatecznością, ale w wielu przypadkach jest to jedyna możliwość,  

by zabezpieczyć ich zdrowie oraz życie. Opieka lekarska sprawowana nad małoletnim oparta jest  

na współpracy niejednokrotnie z roszczeniowymi rodzicami, innymi opiekunami prawnymi, sądami 

rodzinnymi, ośrodkami opiekuńczo – wychowawczymi.  

Zaznaczyć należy, że znaczący wpływ na to w jakim stanie dzieci i młodzież trafiają na oddziały 

psychiatryczne ma swoje przełożenie w braku odpowiedniej opieki środowiskowej i ambulatoryjnej.  

Jeżeli weźmie się pod uwagę, ile czasu potrzeba przy opiece stacjonarnej nad nieletnim pacjentem, to przy 

ograniczonej liczbie specjalistów nie sposób utrzymać jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń na 

najwyższym poziomie dla pacjentów przebywających w oddziale. Zmiany zachodzące w obszarze opieki 

psychiatrycznej wywołały zjawisko niedoboru personelu lekarskiego i związany z tym problem zbyt dużej 

liczby pacjentów przypadających na jedną osobę personelu oraz złe warunki pracy. Lekarze podkreślają,  

że przyczyną ich wypalenia zawodowego jest nadmiar pracy, która wiąże się z ogromną odpowiedzialnością 

oraz brak wsparcia i pomocy w zakresie wykonywania obowiązków z powodu zbyt małej liczby personelu 
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medycznego. Efektem takiej sytuacji jest zmęczenie i wyczerpanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne,  

co często skłania wielu lekarzy do zmiany miejsca pracy.   

Dyrektor Szpitala poinformował, że w trakcie prowadzonych rozmów z byłymi jak i obecnymi 

lekarzami został poinformowany, że lekarze dostają propozycje pracy w poradniach i oddziałach dziennych 

za większe stawki od tych, które są w stanie zaproponować Szpitale. Dodatkowo specyfika pracy w tych 

miejscach jest odmienna od pracy w Szpitalu, gdzie mamy do czynienia z nagłymi przyjęciami oraz 

przepełnionymi Oddziałami. Z informacji przekazanych przez pana Marka Czaplickiego Dyrektora 

Jednostki wynika, iż jeden ze specjalistów otrzymał propozycję pracy od jednostki finansowanej między 

innymi z dotacji unijnych, jednakże Dyrektor nie posiada wiedzy czy lekarz z propozycji pracy ostatecznie 

skorzystał. 

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że otwarcie większej liczby poradni psychologiczno – 

psychoterapeutycznych, zapewnienie odpowiedniej opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży winno 

skutkować ograniczonym napływem nieletnich na psychiatryczne oddziały stacjonarne i odciążyć izby 

przyjęć. Wyłącznie podejście uwzględniające działalność stacjonarnych oddziałów na odpowiednim 

poziomie referencyjności z kompleksową poradnią realizującą świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży  

do 18 roku życia byłaby realną zmianą w psychiatrii dziecięcej. Działania te poprawiłyby jakość leczenia, 

gwarantując lepszy dostęp do opieki psychiatrycznej, a także zapewniłyby dzieciom po leczeniu szpitalnym 

kontynuację terapii w warunkach ambulatoryjnych. 

 Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że wprowadzenie potrzebnych rozwiązań w systemie 

opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży jest bezsprzeczne. W tym miejscu pragnę podkreślić, że psychiatrzy 

dzieci i młodzieży deklarują pracę w poradniach nieposiadających umów z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, a podniesienie finansowania ich wynagrodzenia, nie spowoduje, że pozostaną w pracy. Ponadto, 

podniesienie płacy lekarzom doprowadzi ostatecznie do zachwiania równowagi finansowej podmiotów 

leczniczych realizujących świadczenia psychiatryczne na rzecz dzieci i młodzieży. Sytuacja ta jest wynikiem 

wieloletniego marginalizowania potrzeb psychiatrii, a także braku dobrych systemowych rozwiązań. 

Nadto należy zaznaczyć, że Dyrekcja Szpitala nie ustaje w poszukiwaniach lekarzy, aby Oddział 

mógł dalej funkcjonować i udzielać świadczeń niezbędnych pacjentom. Robimy wszystko, co w naszej mocy, 

żeby ostatecznie nie dopuścić do zamknięcia Oddziału, jednak jesteśmy bezradni wobec systemu i wobec 

braku lekarzy chętnych do pracy.  

 

     Z poważaniem 
 
      
             Z up. Marszałka Województwa 
         Paulina Stochniałek 
                       Członek Zarządu 

 
 
Otrzymują: 

 KS – 2 egz. 

 DO – do wiadomości, 

 DZ – aa   
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