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Szanowny Panie Radny, 
 
odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana 6 czerwca 2022 r. w sprawie psychiatrii 

dziecięcej 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 jako Świadczeniodawca 
nie ma możliwości dalszego zapewnienia odpowiedniego potencjału wykonawczego do Umowy  
w zakresie świadczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, co skutkuje brakiem możliwości 
udzielania świadczeń w dotychczasowym wymiarze. 
 Jednocześnie nadmieniam, że wielomiesięczne wysiłki pana Marka Czaplickiego Dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra 
Piotrowskiego w Gnieźnie, w poszukiwaniu chętnych osób do prowadzenia Oddziału jak i pracy  
na Oddziale nie zakończyły się sukcesem. Dyrekcja „Dziekanki” nawiązała kontakt z uczelniami 
kształcącymi lekarzy, prowadzi też bezpośrednie rozmowy z lekarzami specjalistami z terenu całego 
województwa wielkopolskiego i z województw sąsiadujących. Mimo to Szpital nie pozyskał nowej 
kadry, a dotychczasowi lekarze rezygnują z dalszej współpracy na rzecz korzystniejszych warunków 
pracy w poradniach. Proponowane, przez Dyrektora Jednostki, wyższe wynagrodzenie od stawek 
oferowanych np. w Poznaniu nie nakłoniły lekarzy do zmiany miejsca pracy.  
 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. 
Przyczyną wypalenia zawodowego lekarzy jest nadmiar pracy, która wiąże się z ogromną 
odpowiedzialnością oraz brakiem wsparcia i pomocy w zakresie wykonywania obowiązków  
z powodu zbyt małej liczby personelu medycznego. Efektem takiej sytuacji jest zmęczenie  
i wyczerpanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, co często skłania wielu lekarzy do zmiany miejsca 
pracy. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy psychiatrii dziecięcej nie ma wątpliwości, że reforma 
jest konieczna. 
 Nadto należy zaznaczyć, że Dyrekcja Szpitala nie ustaje w poszukiwaniach kadry lekarskiej, 
aby Oddział mógł dalej funkcjonować udzielając świadczeń pacjentom. Robimy wszystko,  
co w naszej mocy, żeby ostatecznie nie dopuścić do zamknięcia Oddziału, ale wieloletnie 
marginalizowanie potrzeb psychiatrii i brak dobrych systemowych rozwiązań doprowadził  
do braku lekarzy chętnych do pracy, wobec czego jesteśmy bezradni. 
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 Ponadto wyjaśniam, iż postulat wielkopolskich psychiatrów dziecięcych dotyczący 
stworzenia dodatkowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Wielkopolskim Centrum Zdrowia 
Dziecka w Poznaniu, ul. Adama Wrzoska 1 nie jest możliwy do zrealizowania, gdyż zgodnie  
z projektem, w strukturze szpitala nie zostało przewidziane powstanie takiego oddziału.  
Założenia projektu dotyczyły przeniesienia do WCZD obiektów Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zlokalizowanych przy ul. Krysiewicza,  
ul. Nowowiejskiego i ul. Spornej. Na tej podstawie łącznie w nowym Wielkopolskim Centrum 
Zdrowia Dziecka zaplanowano 354 łóżka wg. poniższego zestawienia: 
- Oddział Zakaźny – 55 łóżek, 
- Oddział Chirurgiczny -54 łóżka (w tym 4 łóżka okulistyczne), 
- Oddział Laryngologiczny – 30 łóżek, 
- Oddział Rehabilitacji – 25 łóżek, 
- Oddział Dzieci Młodsze – 50 łóżek, 
- Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 25 łóżek, 
- Oddział Dzieci Starsze Ostrodyżurowe -50 łóżek, 
- Oddział Dzieci Starsze Planowe – 50 łóżek, 
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 15 łóżek. 
 Dodatkowo planowane jest przeniesienie Szpitala Św. Rodziny zlokalizowanego  
przy ul. Jarochowskiego 18 do budynku Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka  
przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu. 

 

      
 
 
        Z poważaniem 

 
      
                                                                              Z up. Marszałka Województwa 
                   Paulina Stochniałek 
                                 Członek Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 KS – 2 egz. 

 DO – do wiadomości, 

 DZ – aa   
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