
Polska Agencja Prasowa w ramach Serwisu Nauka i Zdrowie, 
organizuje debatę zamkniętą, zatytułowaną:

Schizofrenia – perspektywa społeczna.  
Sytuacja w Polsce

Cel spotkania:
Przeciętny chory na schizofrenię w Polsce w chwili diagnozy ma zaledwie 27 lat i zamiast 
być aktywnym społecznie i zawodowo zasila szeregi bezrobotnych, często wbrew własnym 
oczekiwaniom. To dramat wielu młodych pacjentów cierpiących na tę chorobę. 
Traci na tym również społeczeństwo. Roczne wydatki ZUS na świadczenia związane z niezdolnością 
do pracy chorych na schizofrenię przekraczają 900 mln zł. Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia 
wydaje prawie 450 mln zł na leczenie tych pacjentów, głównie z powodu zbyt często i długiego pobytu 
w szpitalu. 
Dlaczego tak się dzieje? Czemu polska psychiatria nie może się uporać z tym problemem, choć 
z powodzeniem udało się go rozwiązać w wielu innych krajach?
Na te pytania i wiele innych ma odpowiedzieć debata z udziałem czołowych ekspertów w dziedzinie 
psychiatrii oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej, 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 Punktem wyjścia do dyskusji będzie najnowszy i niepublikowany jeszcze raport „Schizofrenia 
– perspektywa społeczna, sytuacja w Polsce”. Jest to pierwsze takie opracowanie, w którym 
policzono koszty społeczne i ekonomiczne schizofrenii. Wskazano również na sposoby rozwiązania 
„kwadratury polskiej schizofrenii”. 
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Polskie Towarzystwo Psychiatryczne



Zagadnienia do dyskusji: 
  Szczególna sytuacja ludzi młodych cierpiących na schizofrenię;
  Czy schizofrenia musi wyłączać chorego z życia zawodowego i społecznego;
  Dlaczego polscy pacjenci gorzej sobie radzą z chorobą niż chorzy w innych krajach;
  Z czego wynikają „podwójne wydatki” ze strony budżetu państwa;
  Jakie są przyczyny źle kontrolowanej schizofrenii w Polsce;
  Czy konieczna jest często i długa hospitalizacja chorych;
  Czy praca może być skuteczną terapią wspomagającą leczenie chorych;
  Jak należy rozwijać w Polsce psychiatrę środowiskową.

Uczestnicy: 
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu Dr Jacek Męcina
 Narodowy Fundusz Zdrowia - Główny Specjalista Maciej Karaszewski
  Zakład Ubezpieczeń społecznych - lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa 
lekarskiego z Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Ewa Jakubowiak
 Agencja Oceny Technologii Medycznych - Prezes Wojciech Matusewicz
 Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii - Prof. Marek Jarema
 Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego - Dr Patryk Piotrowski
 Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - Prezes Prof. Andrzej Rajewski  
 Fundacja Watch Health Care - Prezes Krzysztof Łanda
  Fundacja Hej Koniku oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 
- Prezes Fundacji oraz  Członek Zarządu Instytutu Magdalena Bojarska

Debata ma charakter otwartej dyskusji i wymiany poglądów

Termin debaty: 23 stycznia 2013, godz. 14.30-16.30
Miejsce debaty: Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

Prowadzenie debaty, moderowanie dyskusji - red. Zbigniew Wojtasiński
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