
Oświadczenie złożone 

przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 17. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Na moje ręce wpłynęło pismo Fundacji „eFkropka”, zrzeszającej osoby po kryzysach psychicznych oraz 

profesjonalistów zajmujących się leczeniem i terapią osób z doświadczeniem kryzysów. 

Aktualnie działające centra zdrowia psychicznego (31 ośrodków) stały się źródłem nadziei na podniesie-

nie standardu opieki psychiatrycznej w Polsce. Pandemia COVID-19 znacząco opóźniła działania związane 

z reformą psychiatrii, a więc także plany rozwoju centrów zdrowia psychicznego (CZP). Rozumiem ograni-

czone możliwości finansowe budżetu państwa, jednak głęboki niepokój budzą we mnie informacje, że sku-

teczny – zarówno w ocenie pacjentów, jak i lekarzy – program CZP ma mieć zmniejszone finansowanie albo 

wręcz zostanie zakończony. Aby zapewnić dostępność i poprawę jakości leczenia psychiatrycznego, koniecz-

ne wydaje się nie tylko zwiększenie finansowania opieki psychiatrycznej w Polsce, ale także znowelizowanie 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Oczekują tego pacjenci, ale także opiekujący się nimi lekarze, pie-

lęgniarki środowiskowe, psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz asy-

stenci zdrowia. 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości pilotażowego programu centrów 

zdrowia psychicznego: 

1. Czy ministerstwo przewiduje zakończenie lub spowolnienie wdrażania pilotażowego programu centrów 

zdrowia psychicznego? 

2. Do kiedy planowane jest objęcie obszaru całej Polski siecią centrów zdrowia psychicznego? 

3. Czy zakłada się zmianę formy finansowania centrów zdrowia psychicznego z ryczałtu na populację na 

inną formę finansowania? Jeżeli tak, to na jaką i dlaczego? 

4. Czy ministerstwo przewiduje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia psychicznego co najmniej do 

poziomu średniej europejskiej, tj. do 5% udziału w całości nakładów na ochronę zdrowia? 

5. Czy ministerstwo zakłada wprowadzenie trzystopniowego systemu ochrony zdrowia psychicznego, 

w którym centra zdrowia psychicznego zapewniają pomoc podstawową, dopełnianą w koniecznych przypad-

kach przez specjalistyczne programy zdrowotne (pomoc profilowana) i ośrodki wysokospecjalistyczne (aka-

demicki poziom referencyjny)? 

Z poważaniem 

Jadwiga Rotnicka 
 


