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z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie kontynuacji reformy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi ograniczenia, a nawet 

zakończenia programu pilotażowego Centrów Zdrowia Psychicznego Konwent Marszałków 

Województw RP apeluje do Ministra Zdrowia o kontynuację prac nad reformą systemu ochrony 

zdrowia psychicznego w Polsce. Celem programu pilotażowego jest zbudowanie systemu 

opieki psychiatrycznej, opartego o opiekę środowiskową - a nie zamknięte lecznictwo szpitalne, 

dążenie do zmniejszenia liczby hospitalizacji i stopniowego zastępowania  form izolacji innymi 

rozwiązaniami. Opieka nad pacjentem odbywa się w miejscu jego aktywności 

i zamieszkania. Wprowadzony system w niektórych regionach doprowadził do 

wyeliminowania wcześniejszych kolejek do specjalistów. Pozytywny aspekt nowych 

rozwiązań to również bezpieczeństwo kadry i pacjentów. 

Należy pamiętać, że obecna sytuacja w ochronie zdrowia zdominowana przez epidemię 

i konieczność zapewnienia chorym na COVID – 19 szybkiej i właściwej pomocy medycznej 

może wywołać dalekosiężne skutki, szczególnie w obszarze zdrowia psychicznego. 

Społeczeństwo jest obciążone kolejnymi etapami izolacji społecznej, koniecznością nauki 

i pracy w systemie zdalnym, płynącymi zewsząd komunikatami o niepewnej sytuacji 

ekonomicznej, wynikającej z zamrożenia gospodarki. Ogromnym utrudnieniem jest także 

dostęp do świadczeń medycznych nie związanych z COVID-19

Z uwagi na powyższe zagrożenia łatwy dostęp do specjalistycznej pomocy 

psychiatrycznej, szczególnie w miejscu zamieszkania jest kluczowym elementem 

zapewniającym stabilizację i bezpieczeństwo zdrowotne wszystkim Polakom.

Mając na względzie stojące przed systemem ochrony zdrowia psychicznego  wyzwania 

należy zapewnić sprawne funkcjonowanie opieki psychiatrycznej, które jest możliwe poprzez 

kontynuację rozpoczętej reformy, jak również rozszerzenie pilotażu o kolejne podmioty. 

Biorąc po uwagę powyższe kwestie Konwent Marszałków apeluje do Ministra Zdrowia 

o przekazanie informacji w sprawie dalszych prac związanych z funkcjonowaniem Centrów 



Zdrowia Psychicznego w Polsce, a szczególnie decyzji dotyczących ich rozwoju i tworzenia 

kolejnych usprawnień systemowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Stanowisko kieruje się do: 

1. Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji.

2. Pana Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia.

3. Pana Filipa Nowaka – p. o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. dra Marka Balickiego – Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.

Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca Konwentu 
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podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
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