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Szanowni Państwo,  

 Z napływających do mnie ze środowiska psychologów i środowiska pacjentów 

informacji wynika, że wiele poradni oraz oddziałów dziennych nie uzyskało środków na 

kontynuację leczenia, psychiatrycznego, w tym diagnozę i opiekę psychologiczną, tak 

istotnych w przypadku wszelkich trudności i zaburzeń natury psychicznej.  

 Sytuacja dotyczy między innymi placówek w zakresie psychiatrii środowiskowej czy 

psychiatrii dzieci i młodzieży, na których wsparcie ukierunkowane są obecne oddziaływania 

Ministerstwa Zdrowia.  

Z początkiem 2019 r. likwidacji uległy m.in. Zespół Leczenia Środowiskowego przy 

Katowickim Centrum Psychiatrii, Oddział Dzienny Szpitala Wojewódzkiego nr 4 w Bytomiu, 

Oddział Dzienny przy Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie, PZP przy Szpitalu Miejskim 

w Sosnowcu, PZP przy Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, PZP 

przy NZOZ Hel-Med w Zabrzu-Helence. Wymienione, przykładowe jednostki to placówki, 

które zapewniały pomoc osobom z różnorodnych okolic, w tym peryferii śląskich miast. 

Obejmowały one swoją opieką pacjentów szczególnie potrzebujących regularnego leczenia, w 

tym kompleksowego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego (obejmującego m.in. cały 

system rodzinny).  

Znacznie mniejsze środki finansowe zostały przyznane także Poradniom Zdrowia 

Psychicznego i Oddziałom Dziennym dla dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii w 

Sosnowcu i Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. W sytuacji, gdy obserwujemy wzrost 

rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych u coraz młodszej grupy dzieci wydaje się to 

zaskakujące. Intensywne działania m.in. Ministerstwa Zdrowia nad rozwiązaniem kryzysu w 

psychiatrii dzieci i młodzieży wyraźnie sugerują potrzebę zabezpieczenia tego rodzaju opieki 

przez jak największa liczbę możliwych podmiotów leczniczych. Pragnę przy tym wskazać, że 



oba ośrodki posiadają w strukturach także oddziały całodobowe, a w/w placówka w 

Sosnowcu wskazywana jest jako modelowa w zakresie opieki środowiskowej w psychiatrii 

dzieci i młodzieży. 

Warto podkreślić, że interwencje psychospołeczne stosuje się wobec dzieci i 

młodzieży w pierwszej kolejności, a grono z nich wymaga przede wszystkim profesjonalnej, 

psychologicznej diagnozy klinicznej i regularnej pomocy psychologicznej oraz terapii. Są to 

procesy rozłożone w czasie, których nagłe przerwanie ma charakter jatrogenny. Poprawa 

jakości życia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwój kompleksowej opieki 

psychiatrycznej dorosłych i dzieci jest jednym z wiodących priorytetów regionalnej polityki 

zdrowotnej w województwie śląskim.  

W związku z powyższym proszę o: 

• zestawienie podmiotów, które uzyskały finansowanie na świadczenia zdrowotne, w 

tym świadczenia psychologiczne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych od stycznia 2019 r. na terenie 

województwa śląskiego, 

• zestawienie podmiotów, które do 31.12.2018 r. udzielały świadczeń z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 

świadczeń psychologicznych, które nie uzyskały finansowania na 2019 rok oraz 

wskazanie podmiotów udzielających tego rodzaju świadczeń w ich lokalizacji. 

 

Będę wdzięczna za odpowiedź na powyższe pismo.  

                                                                                      

                                                               Z wyrazami szacunku 

                                                                          

                                                               dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska 

                                                                             Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

                                                                                        Psychologii Klinicznej 
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