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Szanowny Panie Premierze,
W związku z kolejnymi wstrząsającymi informacjami 1 na temat stanu polskiej psychiatrii dziecięcej, na
podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wraz z
obywatelami, którzy podpisali petycję, apeluje o bezzwłoczne podjęcie działań, mających na celu
rozwiązanie najpilniejszych, bieżących problemów, z którymi mierzą się młodzi pacjenci oddziałów
psychiatrycznych i leczący ich personel. Wnosimy o pilne zwołanie obrad k ry zy s owe go o k rą gł e go
st oł u pol s ki e j p sy ch ia t rii dz i ec ię c ej .
Wiemy, że polski rząd zapowiedział już przeprowadzenie reformy psychiatrii dziecięcej. Doceniamy tę
inicjatywę i mamy nadzieję, że planowana zmiana to właściwy kierunek działań. Natomiast jej
wprowadzenie w życie zajmie jeszcze kilka lat – lat, w ciągu których życie, bezpieczeństwo i godność
dzieci hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych będą zagrożone. Stale rośnie liczba dzieci i
młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne. Co roku w Polsce kilka
tysięcy dzieci i nastolatków jest hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania. W 2018 roku było to 10 033 2 osób do 19 r.ż.. Kolejnym czynnikiem świadczącym o kondycji
psychicznej dzieci i młodzieży jest liczba prób samobójczych, która w 2018 roku osiągnęła w Polsce
najwyższy wskaźnik od lat – 772 próby, w tym 26 podjęte przez dzieci do 12 r.ż. 97 tych przypadków
zakończyło się zgonem dziecka. Wg badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę3, życie kiedykolwiek
próbowało sobie odebrać 7% młodych ludzi w wieku 13-17 lat. Samobójstwa stanowią jedną z głównych
przyczyn śmierci dzieci i nastolatków w grupie wiekowej 10-19 lat. Pod względem liczby takich
przypadków, Polska zajmowała w 2017 roku niechlubne, drugie miejsce w Europie.
Informacje prezentowane przez media 4, potwierdzane doświadczeniami naszych podopiecznych i
środowiska psychiatrycznego personelu medycznego, wskazują na bardzo pilną potrzebę zapewnienia
odpowiednich warunków bytowych na oddziałach przeznaczonych dla dzieci: wykonania koniecznych
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remontów (odświeżenie sal, usunięcie zniszczeń), zapewnienie bezpiecznych łóżek i mebli
(uniemożliwiających samookaleczenia), zakupu świeżych materaców i pościeli oraz zapewnienie
odpowiednich warunków sanitarnych. Sytuacja na oddziałach opisywana przez pacjentów, ich rodziców,
a także lekarzy i pielęgniarki jest t r ag icz na , naraża dzieci na dodatkowy dyskomfort i
niebezpieczeństwo, wydłużając lub uniemożliwiając proces zdrowienia.
Pilnego działania wymaga także kwestia zapewnienia młodym pacjentom bezpieczeństwa ze strony
personelu. Weryfikacji wymagają osoby zatrudnione na istniejących oddziałach pod kątem ich
przygotowania do pracy z dziećmi. Przypadki zatrudniania jako sanitariuszy osób przypadkowych, bez
odpowiedniego przygotowania, wulgarnych i brutalnych – nie są niestety wyjątkiem, a częstą praktyką.
Koniecznością jest wprowadzenie w szpitalach psychiatrycznych polityki ochrony dzieci przed
krzywdzeniem, która określi m.in. zasady rekrutacji i relacji personelu z młodymi pacjentami i procedury
interwencji, gdy nie są one przestrzegane. Takie rozwiązanie wymaga przygotowania i wdrożenia.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę deklaruje zaangażowanie się w takie działanie na bazie naszego
wieloletniego doświadczenia w tym zakresie.
W świetle powyższych danych oraz obowiązków prawnych przyjętych przez Rzeczpospolitą wnosimy o
niezwłoczne zwołanie obrad k ry zy sow eg o o k rą gł ego sto ł u pol s ki e j p sy chi at ri i d zi ec i ęc e j :
- złożonego z przedstawicieli rządu, samorządów, personelu medycznego, pacjentów, organizacji
pozarządowych i środowisk akademickich,
- podejmującego temat najpilniejszych bieżących potrzeb oddziałów psychiatrii dziecięcej: warunków
bytowych na oddziałach, zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki ze strony
personelu
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profilaktycznych w zakresie poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas spotkań.
Powołanie o kr ąg ł ego st ołu pol s ki e j p sy ch ia t rii dz i ec i ęc ej jest konieczne niezależnie od
planowanej reformy. Nie koliduje z planowaną reformą, a dziś chodzi o gaszenie pożaru. Wprowadzenie
szybkich, nie wymagających wysokich nakładów finansowych zmian na oddziałach psychiatrii dziecięcej,
pozwala na zwiększenie możliwości, które poprawią drastycznie złe warunki ratowania zdrowia dzieci na
oddziałach psychiatrycznych.
Zadania ratowania polskiej psychiatrii dziecięcej nie podjął się jeszcze żaden rząd. Zgodnie z Konwencją
o prawach dziecka ratyfikowaną w Polsce już w 1991 roku nasz kraj zobowiązał się do podjęcia wszelkich
działań zmierzających do realizacji praw dzieci zagwarantowanych treścią tego dokumentu. Do takich
praw z pewnością należy prawo do ochrony życia i zdrowia, jak i wolności od każdej formy krzywdy.

Apelujemy do Pana o podjęcie niezwłocznego działania w tej sprawie, przeznaczenie odpowiedniego
budżetu i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwołanie okrągłego stołu oraz wdrożenie jego
najpilniejszych rekomendacji. Niech Pan nie pozwoli, by w Polsce dzieci umierały lub miały zrujnowane
życia z powodu fatalnego stanu psychiatrii dziecięcej.
Nasze rekomendacje bazują na 29-letnim doświadczeniu w obszarze przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
i współpracy ze środowiskiem psychiatrii dziecięcej. Deklarujemy gotowość do współpracy przy
tworzeniu, obradach i realizacji rekomendacji okrągłego stołu.
Fundacja wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję lub urzędu go obsługującego.

