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Oświadczenie skierowane do  ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana z prośbą o zainteresowanie się problemami zgłaszanymi w moim biurze przez orga-

nizację związkową, dyrekcję i pracowników Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stro-

niu Śląskim. 

Modelowo funkcjonująca placówka, jaką jest centrum, od lat boryka się z problemem niedofinansowania, 

zwłaszcza w obszarze nakładów finansowych na lecznictwo psychiatryczne w zakresie świadczeń w zakła-

dzie opiekuńczo-leczniczym (kod świadczenia 5172 w woj. dolnośląskim). Chciałbym zaznaczyć, iż cena za 

punkt w woj. dolnośląskim wynosi jedynie 8 zł i stawia placówkę z naszego terenu w nieporównywalnie 

trudniejszej sytuacji niż centra działające w innych regionach naszego kraju. Stawka ta jest niezmienna od 

roku 2009. Wpływa to zdecydowanie negatywnie na kondycję Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długo-

terminowej w Stroniu Śląskim. 

Biorąc pod uwagę fakt, że placówki bez względu na swoje położenie na terenie kraju muszą umieć odna-

leźć się w warunkach dyktowanych często przez realia wolnorynkowe, zwracam się do Szanownego Pana 

Ministra z prośbą o rozważnie podwyższenia lub chociaż uśrednienia do cen krajowych stawek za punkt Dol-

nośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczonych na wspomnianą placówkę. Wpisywałoby się to 

doskonale w deklarowane w programie PiS wyrównywanie szans w poszczególnych regionach, zrównowa-

żony rozwój, a co za tym idzie – zwiększanie dostępności usług medycznych i poprawy ich jakości. Dra-

stycznie niska wycena, zdecydowanie odbiegająca od średniej krajowej, stawia Centrum w bardzo trudnej 

sytuacji, ograniczając możliwości podnoszenia jakości świadczonych usług, i stwarza zagrożenie stałego 

pogarszania sytuacji finansowej. 

Zgodnie z przekazanymi mi informacjami kolejnym problemem dotykającym cały personel WCPD 

w Stroniu Śląskim jest współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Zarówno dyrek-

cja, jak i pracownicy oraz kadra lekarska alarmowali mnie, iż poddawani są nierzetelnej ocenie przez rzecz-

nika. W licznych pismach kierowanych przez rzecznika oskarżani są o niekompetencję i nieznajomość proce-

dur medycznych. Do każdej z interwencji rzecznika personel ustosunkowuje się w wymagany sposób, jednak 

zaznacza, że funkcjonowanie placówki w atmosferze ciągłych, jego zdaniem nieuzasadnionych, zarzutów 

staje się bardzo trudne. Personel wie, jakie są kompetencje rzecznika, chciałby jednak być traktowany we 

wszystkich potencjalnych konfliktach jako partner do dyskusji, nie zaś jako oskarżony, na którego z góry 

wydaje się wyrok. Apeluje o poszanowanie swojej pracy i prosi Szanownego Pana Ministra o prześledzenie 

aktywności instytucji rzecznika i zbadanie zasadności podejmowanych przez niego działań. 

W związku ze zgłaszanymi problemami proszę Szanownego Pana Ministra o podjęcie próby rozwiązania 

problemów zgłaszanych przez środowisko Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu 

Śląskim. 
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