
  

Do Wiadomości  
Polskiej Agencji Prasowej  

 
 

Zaniedbania Ministerstwa w Ochronie Zdrowia 
Psychicznego  

 
 

W imieniu: 
-  Śląskiej Filii SNPSiRPTP,  
-  Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam,  
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego 
- Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji 
- Lubelskiej Filii  SNPSiRPTP 
- Porozumienie na rzecz NPOZP 
 
Pragniemy poinformować szeroką opinię publiczną o zaniedbaniach i 
zaniechaniach Ministerstwa Zdrowia w zakresie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, w postaci zlekceważenia realizacji Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP - 2010).  
 
Naszym zdaniem w/w zaniedbania i lekceważenia są  m.in. przyczyną  
masowych zjawisk społecznych, które w ostatnim czasie zajmowały media:  

 fali nadużywania narkotyków (dopalaczy),  
  wzrostu liczby samobójstw,  
 szkód społecznych związanych z uzależnieniami, zachorowaniami na depresje  i 
inne zaburzenia psychiczne,     a także  
 skandalicznie niskim poziomem pomocy dla osób w kryzysach psychicznych i po 
ich przejściu.  
 
Aktualnie, w środku okresu letniego,  w sejmie jest głosowana (stan po pierwszym 
czytaniu) nowa ustawa  Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020, która 
faktycznie kasuje niezrealizowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
z 2010 (gorsze prawo wypiera lepsze).  
 
Jako środowiska skupione wokół tematu Zdrowia Psychicznego apelujemy 
do posłów o głosowanie przeciw takiej formie Narodowego Programu 
Zdrowia  (NPZ) , w jakiej został zaprezentowany w pierwszym czytaniu 
Sejmowym.  
 

Opinię publiczną zachęcamy do publicznej dyskusji nt: 
czy warto zajmować się Zdrowiem Psychicznym jednostki i społeczeństwa?   
czy warto inwestować w Zdrowie Psychiczne?   
czy warto ratować ludzi w kryzysach psychicznych i po ich przejściu? 
Czy istnieje zdrowie bez zdrowia psychicznego?  
 



Apelujemy o realizacje NPOZP w wersji z 2010 r.   
 
Uważamy, że Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 -2020:  
 
 zapowiada  regres w  opiece nad Zdrowiem Psychicznym (które  w Europie 
zostało wyodrębnione jako złożony, systemowy problem),  

 gubi wypracowane przez samorządy różnego szczebla wysiłki wdrażania 
NPOZP w latach 2010 – 2020, 

 podkreśla nierówne traktowanie, tworzy i nasila nierówności spoleczne 
w zdrowiu, 

 jest niesprawiedliwa społecznie i tworzy stygme strukturalną,  
 lekceważy wszystkie nasze rozmowy i uwagi na wszystkich szczeblach 
od Prof. Lipowicz i jej raportu o stanie opieki nad Zdrowiem Psychicznym w Polsce,  
po całoroczne rozmowy z Ministerstwie w różnych grupach eksperckich.  
 
 
Osoby proponowane do kontaktu w sprawie:  
 
prof. Jacek Wciórka – Warszawa, IPN,               ,  
 
prof. Andrej Cechnicki – Kraków, CMUJ,  
acechnicki@interia.pl   tel:  
joanna.palka@poczta.fm    
 
Łukasz Cichocki – Kraków,  
lwcichocki@gmail.com              ,  
 
Regina Bisikiewicz – Wroclaw, Instytut Otwartego Dialogu,  
mail: r.bisikiewicz@otwartydialog.pl  
tel:  oo48501189193,               ,  
 
Artur Kochański – Lublin,  
kochart@wp.pl              ,  
 
Ewa Giza – Kołobrzeg,  
mail: egiza@poczta.onet.pl                   ,  
 
Iza Ciuńczyk – Koszalin,  
mail:  iza.ciunczyk@op.pl               ,  
 
Andrzej Karel  -  Katowice,  
tel: andrzej.karel@nzozfeniks.pl  
tel: 0048 888999878,  
 
Ewa Rudzka-Jasinska – Katowice,  
mail: ewarudzka@gmail.com  
tel: 0048503125224,                  , 
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