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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Już dziś ok. 20% licealistów cierpi na depresję, w szkołach podstawowych ten problem dotyka 4–8% 

młodych ludzi. Każdego roku wzrasta również liczba nastolatków, którzy mają za sobą próbę samobójczą. 

Szacuje się, że 7% młodych ludzi targnęło się już na swoje życie. Oprócz depresji dzieci i młodzież borykają 

się m.in. z zaburzeniami żywienia i lękowymi. Jak informują eksperci, to ta grupa wiekowa jest szczególnie 

wrażliwa na skutki pandemii COVID-19. Jest ona mniej narażona na zarażenie SARS-CoV-2, jednak to mło-

de osoby silnie odczuwają stres związany z obecnie panującą sytuacją: izolacją od rówieśników, destabiliza-

cją życia rodzinnego, koniecznością zmiany nawyków i utraty bezpiecznej rutyny. 

Z badań naukowych przeprowadzonych przez ekspertów PAN (źródło: www.politykazdrowotna.com; do-

stęp: 22 marca 2021 r.) wynika, że młodzież może niepokoić się gorszymi perspektywami na przyszłość. Gdy 

dodatkowo wielu rodziców i opiekunów boryka się z poważnymi trudnościami, młode osoby mogą stać się 

ofiarami przemocy słownej, psychicznej i fizycznej, doświadczanej bezpośrednio lub pośrednio. 

Eksperci zwracają również uwagę na to, że doświadczenie przez dzieci i młodzież różnych form stresu 

może prowadzić do pojawienia się lub nasilenia szeregu chorób psychicznych, jak depresja lub zaburzenia 

psychotyczne. U niektórych z nich może również doprowadzić do zaburzeń zachowania, prób samobójczych, 

samookaleczenia, zaburzenia jedzenia, snu lub przemocy wobec innych. 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, w odniesieniu tylko do wojewódz-

twa śląskiego. 

1. Ile poradni specjalistycznych lub innych ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży znajduje się na tere-

nie województwa? Ile funkcjonuje dziennych dziecięcych oddziałów opieki psychiatrycznej? Ilu jest w nich 

zatrudnionych psychiatrów dziecięcych? 

2. Czy rodziny mają zapewnioną możliwość korzystania ze stałej opieki specjalistycznej zapewniającej 

zarówno wsparcie psychologiczne, jak i odpowiednie leczenie? Ile jest przychodni psychologicznych działa-

jących na podstawie umowy podpisanej z NFZ? Jaki jest obecnie średni czas oczekiwania na wizytę w po-

radni specjalistycznej (psychologicznej) na terenie województwa? Ile wynosił on w roku 2019 i 2020? 

3. Jakie działania podjęło ministerstwo, żeby ułatwić dzieciom powrót do szkół? Czy stworzyło ofertę 

pomocy pedagogiczno-psychologicznej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki? Jakie są jej 

główne założenia? 

4. Czy dzieci przystępujące do egzaminu ósmoklasisty oraz tegoroczni maturzyści, którzy narażeni są na 

dodatkowy stres w związku z obniżeniem poziomu nauczania i trudnościami w bezpośrednim dotarciu do 

wiedzy, otrzymali propozycję pomocy psychologicznej? Na czym ona polegała? Proszę o załączenie szczegó-

łowego opisu i założeń programu. Jeśli nie, to czy w jakikolwiek inny sposób ta sytuacja była monitorowana? 

5. Ile środków na zorganizowanie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży otrzymały ośrodki znajdu-

jące się na terenie województwa śląskiego w roku 2019, 2020 oraz 2021? Na co zostały one przeznaczone? 
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