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                                                                                                                  Kielce, dnia 06.12.2014 

 
                                                                                 Pan  Minister 
                                                                                 Igor  Radziewicz-Winnicki 
                                                                                 Ministerstwo  Zdrowia 
                                                                                 Departament  Zdrowia  Publicznego 
 

Szanowny  Panie   Ministrze 

       Zwracamy się do Pana w imieniu  Rodzin osób chorujących po przebytych kryzysach psychicznych, 

które od 2009 roku reprezentujemy w Kielcach, jako Grupa Wsparcia. 

Od 10 – 30 lat opiekujemy się chorującymi psychicznie członkami naszych rodzin ( dzieci, 

małżonkowie ), co utrwaliło w nas przekonanie, że choroby psychiczne leczy się przewlekle i bez 

optymistycznych rokowań.  Takie długoletnie cierpienie  bardzo osłabia,  przygnębia,  wypala  rodzinę 

i bliskie otoczenie chorego, a występujące stany psychotyczne utrudniają komunikację , powodują 

trwałe poczucie osamotnienia i wyalienowania. Dotychczas przy epizodach kryzysowych jedynym 

wyborem był szpital, silne leki, a wraz z nimi pełna i długotrwała izolacja pacjenta. Wszystko to 

wskazywało na nieodwracalność choroby psychicznej i wciąż pogłębiające się trwałe inwalidztwo. 

Sam chorujący zdany był całkowicie na opiekę i pomoc rodziny, albo społecznej placówki opiekuńczej, 

kiedy z upływem lat rodzicie starzeli się, chorowali,  umierali. 

Tak było do tej pory, ale wiemy, że może być inaczej  -  lepiej . 

Przez ostatnie 5-6 lat szukałyśmy realnej pomocy, uczestnicząc w konferencjach na temat zdrowia 

psychicznego , organizowanych na terenie całego kraju. Na spotkaniach w Krakowie czy Warszawie 

poznawalłyśmy  działające już nowe, skuteczniejsze metody terapii, oparte na pracy  Zespołów 

Leczenia i Opieki Środowiskowej oraz Integracji Społecznej. Notowałyśmy  statystyki pozytywnych 

wyników działania mobilnej opieki psychiatrycznej . Także przypadki zdrowienia lub długotrwałych 

okresów remisji. 

Niestety, dla nas w Kielcach tego rodzaju opieka i pomoc nadal nie była dostępna, a wyjazd na cały 

proces terapeutyczny do Krakowa czy Warszawy upadał z braku pieniędzy.  Renty socjalne wynoszą 

około 620 złotych, a zasiłek pielęgnacyjny, 153 złote,  otrzymują tylko nieliczni uprawnieni.  Jaką 

egzystencję może zapewnić taka kwota osobie niepełnosprawnej, leczonej przewlekle 

farmakologicznie ? 

W dniach 27-28 listopada w Wieliczce mogłyśmy uczestniczyć w Konferencji  :  „Otwarty Dialog w 

trosce o zdrowe społeczeństwo” . 

Wtedy to dostrzegłyśmy przysłowiowe  „światełko w tunelu” . Mówiono o 30 letnim, sprawdzonym , 

doświadczeniu leczenia psychiatrycznego   metodą  OTWARTEGO  DIALOGU  w Finlandii,  Norwegii, 

a od kilku lat także w Niemczech, Austrii, USA .  Ostatnio podobną terapię  stosuje się lub wdraża w 

niektórych miastach Polski. Prowadzone są szkolenia  i  formowane zespoły lekarsko-terapeutyczne 

natychmiastowej pomocy w środowisku pacjenta . Istnieje dokumentacja, opisująca pozytywne  



2 
 

wyniki takiego działania.  Wystarczy sięgnąć do raportów Fundacji : Polski Instytut OTWARTEGO  

DIALOGU , opracowań naukowych prof. Jaakko  Seikkula  - twórcy metody  Otwarty Dialog , doktora 

Wernera Schuetze z Niemiec , również do publikacji i opinii naszych doświadczonych lekarzy 

naukowców   i praktyków, jak : prof. Bogdan de Barbaro, prof. Jacek Wciórka, i wielu, wielu innych 

ludzi, którzy chcą pomagać, a swój zawód czynią powołaniem dla dobra, nie tylko zarabianiem na 

chleb.  Ważny jest także Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z 2014 r. , zatytułowany  „Ochrona 

Zdrowia Psychicznego w Polsce”.  

Tych kompetentnych ludzi i raportów wciąż przybywa i to właśnie rodzi nadzieję, że w niedalekiej 

przyszłości – może już jutro – osoby doznające ostrego kryzysu psychicznego będą w ciągu 24 godzin  

objęte właściwą opieką Zespołu Kryzysowego, Zespołu Leczenia Środowiskowego,  pracującego z 

pacjentem i rodziną w jego naturalnym środowisku.  Polski psychiatra Waldemar Krynicki 

jednoznacznie wskazuje, że psychika człowieka ma charakter dynamiczny, … „ psychika jest  

procesem  a nie bytem, jest fenomenem odbywającym się pomiędzy  osobą, a otoczeniem „ . Pilnie 

potrzebujemy  Warsztatów Terapii Zajęciowej, zatrudnienia przejściowego w ZAZ-ach, aby łatwiej 

powrócić na otwarty rynek pracy , mieszkań chronionych  i treningowych z zapewnioną opieką 

medyczną. Głównym celem metody Otwartego Dialogu jest uniknięcie hospitalizacji, stosowanej w 

ostateczności i tylko w najtrudniejszych przypadkach. W zamian są Pensjonaty Kryzysowe, 

zapewniające pacjentowi i towarzyszącej mu osobie z rodziny  całodobową opiekę  przez wymagany 

terapią okres .   Działania te koncentrują się na procesie zdrowienia i powrotu do swojej funkcji 

społecznej  - do szkoły, pracy, rodziny , a nie jak dotychczas – na trwaniu w pogłębiającej się 

chorobie i dysfunkcji.  

W imieniu wszystkich – rodzin i osób chorujących psychicznie – gorąco prosimy Pana Ministra o 

pilne podjęcie działań proceduralnych, będących w gestii Ministerstwa , zapewniających nam pełny 

dostęp do nowych, skutecznych form terapii psychiatrycznej, osiągającej nawet całkowite 

wyzdrowienie i powrót do normalnego życia.  

OTWARTY  DIALOG  - jest efektywny w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych tak pod względem 

medycznym, jak i ekonomicznym. Ci, którzy to zrozumieli i realizują, czynią dobro społeczne . 

Więc naśladujmy ich czyniąc DOBRO DLA CIERPIĄCEGO CZŁOWIEKA.  

                                                                                          

  Z wyrazami   szacunku 

                                                      Elżbieta  Grabka ; Teresa  Łuszcz ;  Wiesława  Szmit ; Regina  Tatarska.   

                                                      /Grupa Wsparcia Rodzin Osób po Kryzysach Psychicznych w Kielcach/  

 




