NFZ nie chce przychodni psychologicznej dla młodzieży na
Ursynowie. Upiera się przy psychiatrze, a tych brakuje
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Jest decyzja NFZ. Na Ursynowie nie będzie poradni psychologicznej dla młodzieży, która - z
braku lekarza psychiatry - miała zastąpić likwidowaną przychodnię zdrowia psychicznego
przy ul. Zamiany. Fundusz upiera się przy psychiatrze, choć doskonale wie, że jest ich tylko
500 w całym kraju. Ursynowski ZOZ prawdopodobnie nawet nie stanie do konkursu na
otwarcie placówki.
Blisko 600 pacjentów poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy ul. Zamiany 13
zostanie na lodzie. Tyle rocznie przyjmowała placówka ZOZ Ursynów. Jak już informowaliśmy, w
marcu odszedł ostatni psychiatra, a umowa z NFZ na prowadzenie przychodni została rozwiązana.
ZOZ nie znalazł nowego psychiatry, wręczono więc wypowiedzenia wszystkim pracownikom.
W zamian dyrekcja ZOZ Ursynów chciała uruchomić poradnię psychologiczną, która zapewniłaby
ciągłość leczenia nastoletnich pacjentów. Zgłosiła taki wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia,
ale NFZ właśnie stwierdził, że tego typu placówka nie jest potrzebna.
- Potrzebna jest poradnia drugiego stopnia - mówi dziś rzecznik oddziału mazowieckiego NFZ
Andrzej Troszyński.
Czyli taka, gdzie wymagany jest psychiatra dziecięcy. A znalezienie go graniczy niemal z cudem. ZOZ
Ursynów - jak zapewnia dyrekcja - szukał specjalisty na to stanowisko od dwóch lat. W całym kraju

jest ich zaledwie 500, bo psychiatria dziecięca w naszym kraju przeżywa głęboką zapaść.
- Jeżeli nie wykażemy, że mamy odpowiedniego specjalistę, zostaniemy wykluczeni z konkursu zauważa wicedyrektor ZOZ Ursynów Paweł Kurek.
Być może w konkursie NFZ wystartuje inna firma, która ma psychiatrę dziecięcego, ale pacjenci z
Zamiany będą wówczas musieli od nowa zaczynać terapie.
- Żegnamy się wszyscy ze wszystkimi. Zespół częściowo już skończył pracę. Ja kończę w maju. Dwie
koleżanki w lipcu - mówi jeden z psychologów z likwidowanej poradni przy Zamiany. Ich nadzieje na
zachowanie choćby części terapii na miejscu decyzją NFZ zostały rozwiane.

Dramat młodych pacjentów
Rodzice młodych pacjentów poradni są przerażeni. - Nie ma psychiatrów i to jest dramat. Teraz
zabierają także psychologów - będzie tragedia. Chodziliśmy tam kilka lat, ze świecą szukać takich
fachowców. Teraz wyrośnie nam pokolenie rozdygotanych dzieci - zmęczonych pandemią i
potrzebujących wsparcia - mówi pani Lidia.
Jej zdaniem w większości przypadków psycholog w poradni na Zamiany by wystarczył. Innego zdania
jest pan Wojciech - kolejny rodzic pacjenta.
- Można to było rozwiązać w trybie „szukania do skutku”. Pacjenci mogli mieć psychiatrę gdzie
indziej. Zresztą my tak właśnie mieliśmy. Dzieci tracą teraz specjalistów i rodzice muszą szukać
kogoś nowego, z kim dziecko się dogada, co wcale nie jest takie pewne - stwierdza.
Zdaniem rodzica winę za tę sytuację ponosi ZOZ Ursynów, który chciał „zdjąć sobie garb z pleców”.
Dyrekcja zaprzecza. Jak zapewnia wicedyrektor Paweł Kurek: - Robimy wszystko, by pozyskać
świadczenie.
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