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Interpelacja 

W ostatnim czasie uwaga wszystkich w sektorze zdrowia skierowana była 
głównie na walkę z wirusem COVID-19. W tym okresie większość społeczeństwa 
poddana została pewnemu ograniczeniu i odizolowaniu od kontaktów 
społecznych. Sytuacja ta w szczególności dotknęła dzieci i młodzież.  Także w 
związku z zamknięciem placówek oświatowych w całym kraju. W związku z tymi 
wydarzeniami nasila się rozwój chorób związanych ze zdrowiem psychicznym. 
Jak pokazują statystyki NFZ za pierwsze półrocze 2019 roku, przeprowadzono 
5959 hospitalizacji młodzieży i dzieci w związku ze świadczeniem opieki 
psychiatrycznej i leczeniem uzależnień. Świadczenia, z których najczęściej 
korzystają nieletni w ramach szpitalnej opieki zdrowotnej są związane z: 

• zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowań spowodowanych 
użyciem środków psychoaktywnych (m.in. alkoholu i narkotyków), 

• mieszanymi zaburzeniami zachowania i emocji, 
• reakcją na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, 
• epizodami depresyjnymi, 
• zaburzeniami odżywiania. 

Statystyki pokazują jasno, że najmłodsi członkowie społeczeństwa 
potrzebują pomocy w zakresie zdrowia psychicznego co najmniej na takim 
samym poziomie jak dorośli. Jednak aby ta pomoc mogła być skuteczna i 
zapobiec rozwojowi problemu, przeradzającemu się często w chorobę, która 
może doprowadzić do stanu zagrażającego życiu i zdrowiu, należy tym ludziom 
udzielić niezwłocznie pomocy.  

Od kilku lat poruszam się w tym temacie i mam świadomość jaki to 
olbrzymi problem. Często rozmawiam z młodzieżą, która mówi mi o tym, że 
coraz częściej boryka się z problemami własnej psychiki. W ogromnej mierze 
prowadzi to do uzależnień, a w skrajnych przypadkach do samookaleczania lub 
prób samobójczych. Samobójstwa to jest druga co do wielkości przyczyna liczby 
zgonów wśród młodzieży. W wieku od 7 do 18 lat w pierwszym półroczu roku 
2019 było prawie 2000 udokumentowanych prób samobójczych z czego 250 
zakończyło się zgonem.  



Jest to bardzo ważny temat, który dotyka o wiele większej części 
społeczeństwa niż nam się to wydaje. 9  na 100 osób w wieku poniżej 18 roku 
życia potrzebuje pomocy psychiatrycznej.  W związku z koniecznością pomocy 
dzieciom i rodzicom proszę o niezwłoczne podjęcie przez PCZ działań w 
przedmiotowej sprawie. O udzielenie odpowiedzi proszę w znaczącym stopniu 
PCZ. Biorąc pod uwagę ostatnią komisję Zdrowia Rady Powiatu Otwockiego 
przypominam, że otrzymaliśmy bardzo dużo informacji w ww. temacie od p. 
dyrektor PCPR M. Woźnickiej. Zatem oczekuję podobnych informacji od 
przedstawicieli PCZ w Otwocku. 

W związku z tym, działając jako mandatariusz w imieniu i na rzecz moich 
wyborców, proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Jaki jest, na dzień odpowiedzi na interpelację, czas oczekiwania na wizytę 
u specjalisty w poradni zdrowia psychicznego na terenie powiatu 
otwockiego? Dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych? 

2. Jak wygląda statystyka hospitalizacji dzieci i młodzieży w związku ze 
świadczeniem opieki psychiatrycznej i leczeniem uzależnień za okres 2020-
2021w powiecie otwockim? 

3. Ile powstało poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach 
pierwszego poziomu referencyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 roku?  Czy uda się zakontraktować taką 
placówkę przez PCZ w Otwocku? 

4. Ilu terapeutów i psychologów zostało zatrudnionych w poradniach 
pierwszego poziomu referencyjnego? Ile etatów ww. specjalizacji pozostało 
nieobsadzonych i co jest tego powodem? W jaki sposób powiat  zamierza 
rozwiązać ten problem? 

5. Ile powstało środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i 
młodzieży o drugim poziomie referencyjnym? Jak funkcjonuje to na terenie 
powiatu otwockiego? 

6. Ilu lekarzy psychiatrów zatrudnia PCZ i jakie są terminy oczekiwania na 
wizytę? 

7. Skoro psychiatria dzieci i młodzieży została wpisana na listę dziedzin 
priorytetowych, to jakie działania zamierza podjąć PCZ w tym zakresie? 
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