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Protokół osiemnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

Dnia 4 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w sali 234 odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, dotyczące problemów psychiatrii dziecięcej, budowy 

nowego szpitala pediatrycznego w Poznaniu, dostępności preparatu ellaOne oraz 

organizacji konkursu „Szkoła marzeń”.  

W pierwszej części spotkania pani Senator Alicja Chybicka – Przewodnicząca 

Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci przedstawiła informację dotyczącą stanu realizacji 

konkursu „Szkoła marzeń”. Parlamentarny Zespół ds. Dzieci zdecydował o organizacji 

konkursu dla dzieci i młodzieży w 2015 r. Konkurs „Szkoła marzeń”, podobnie jak  

poprzednie konkursy, pozwala na udział dzieci i młodzieży z różnych placówek. Cieszy 

ogromna popularność, która niewątpliwie przyczyni się do rozwoju więzi pomiędzy 

parlamentarzystami i wyborcami. Zgłoszono blisko 7 500 osób z ponad 290 placówek 

oświatowych.  

Gościem posiedzenia był Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Pan Jacek Profaska. O budowie nowego 

szpitala pediatrycznego w Poznaniu dyskutuje się od 8 lat, ale nadal potrzeby zbiorowości 

ok. 2 mln osób zaspokajają tylko 2 szpitale pediatryczne, w tym jeden kliniczny. Nowy 

szpital pediatryczny ma liczyć ponad 300 łóżek i powstać w ciągu czterech lat. Koszt 

budowy tego szpitala wyniesie około 400 mln zł. Część środków potrzebnych na jego 

budowę obiecała dać Unia Europejska. Resztę dołoży samorząd województwa, który 

prawdopodobnie zaciągnie na ten cel kredyt wysokości ok. 80 mln zł. Komisja Europejska 

zgodziła się, aby unijne środki pokryły 85% kosztów inwestycji. Warunkiem takiego 

finansowania, a tym samym uruchomienia środków unijnych, jest potwierdzenie celowości 

tej inwestycji i umieszczenie projektu na liście potrzeb Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z 

informacją z Urzędu Marszałkowskiego brak jest takiej zgody ze strony Ministerstwa 

Zdrowia i istnieje realne zagrożenie, że środki unijne nie zostaną wykorzystane. 

Pan Minister Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

poinformował, że trwają prace nad opracowaniem mapy potrzeb zdrowotnych Polski. 

Realizacja tego projektu powinna zakończyć się w połowie 2015 r. i ma on spełnić warunki 



Komisji Europejskiej dotyczące wsparcia ochrony zdrowia ze środków unijnych w latach 

2014 – 2020. Minister zapewnił, że służy pomocą w rozwiązaniu problemu szpitala  

w Poznaniu, który w bieżącym roku ma już zaplanowane środki na prace projektowo – 

kosztorysowe w wysokości 10 mln zł.  

Ponadto poinformował, że od 2016 roku opiniowanie celowości inwestycji będzie 

należało do wojewodów. Opinia taka będzie miała charakter doradczy, tzn. nie będzie 

przesądzała o realizacji inwestycji, ale będzie brana pod uwagę i wyceniana punktowo  

w postępowaniu konkursowym. 

  Kolejną sprawą poruszoną podczas posiedzenia były problemy psychiatrii,  

w szczególności psychiatrii dziecięcej. Podkreślono, że główną przyczyną niepowodzenia 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjętego przez Radę Ministrów 

28 grudnia 2010 r., są problemy z jego finansowaniem. Dlatego, Ministerstwo Zdrowia 

dostrzegając potrzebę wsparcia tej dziedziny uznało, że wycena świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu opieki psychiatrycznej  

i leczenia uzależnień będzie priorytetem. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji skończyła etap ankietowania.  

W celu ograniczenia występowania depresji został przyjęty „Program zapobiegania 

depresji na lata 2015-2019”. Na realizację tego programu przeznaczona będzie kwota 

9,1 mln zł. Głównym celem programu jest wzrost świadomości społecznej na temat 

zaburzeń depresyjnych poprzez profilaktykę. Realizacja tego celu będzie odbywać się  

w trzech etapach: zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia depresji, promocji 

zdrowia psychicznego w całej populacji oraz profilaktyki depresji w wybranych grupach  

o podwyższonym ryzyku zachorowania. 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało także „Program zapobiegania samobójstwom 

na lata 2015-2019”, którego celem jest zmniejszenie całkowitej liczby samobójstw oraz 

zachowań samobójczych w Polsce. Realizacja również odbywać się będzie w trzech 

etapach: opracowania standardów postępowania w zakresie zapobiegania, wczesnego 

wykrywania i leczenia zachowań samobójczych, promocji zdrowia psychicznego w całej 

populacji oraz profilaktyki samobójstw w wybranych grupach o podwyższonym ryzyku.  

Trwają prace nad „Programem wczesnej diagnostyki i interwencji  

w zaburzeniach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym”. 

W trakcie dyskusji dotyczącej problemów psychiatrii dziecięcej przedstawiciele 

Biura Rzecznika Praw Dziecka podkreślili, że potrzebne jest przedyskutowanie propozycji 

rozwiązań oraz koordynacja działań. Pani Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy ds. 



Pediatrii zauważyła, że problemy psychiatrii dziecięcej wynikają z niedostatecznej liczby 

specjalistów, nierównomiernego rozmieszczenia placówek i utrudnień w kształceniu 

specjalistów w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. 

Kolejną sprawą poruszoną podczas posiedzenia była kwestia sprzedaży środka 

antykoncepcyjnego ellaOne. Tzw. pigułka "dzień po", będzie w Polsce sprzedawana bez 

recepty wyłącznie osobom, które ukończyły 15. rok życia. Wątpliwości wzbudziło 

określenie wieku dostępności środka bez recepty. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 

argumentowali, że 15 lat to w Polsce tzw. wiek przyzwolenia – zgodnie z art. 200 Kodeksu 

karnego karalne jest obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15. 

 

 


