
O Co Pytac, Gdy Lekarz Kieruje Dziecko na Szpitalne Leczenie 
Psychiatryczne 

Szpitalne leczenie psychiatryczne to jedna z mozliwych metod postepowania w przypadku 
rozpoznania u dziecka, mlodszego i starszego, zaburzen psychicznych. Gdy lekarz komunikuje 
rodzicom, ze sa wskazania do takiego leczenia, reaguja oni na te informacje zdenerwowaniem i 
przygnebieniem, czasem wrecz strachem, a wielu ma watpliwosci, czy pobyt dziecka w szpitalu 
jest niezbedny. Jesli jednak zrozumieja przeslanki takiego zalecenia, latwiej im bedzie pogodzic 
sie z oddaniem dziecka do szpitala psychiatrycznego. 
 
Jakie zadac lekarzowi pytania? 

1. Dlaczego nasze dziecko powinno byc leczone w szpitalu psychiatrycznym i w jaki sposób 
pobyt tam mu pomoze?  

2. Jakie inne metody leczenia wchodza w rachube i na czym polegaja róznice?  
3. Czy podczas przyjmowania dziecka do szpitala jest obecny psychiatra dziecieco-

mlodziezowy?  
4. Jak wyglada pobyt i leczenie pacjenta na dzieciecym oddziale psychiatrycznym i czy 

istnieje mozliwosc kontynuowania przez dziecko nauki szkolnej?  
5. Jakie sa powinnosci psychiatry dziecieco-mlodziezowego i innych osób wchodzacych w 

sklad personelu oddzialowego?  
6. Na jak dlugo przewiduje sie pobyt dziecka w szpitalu i czy obciazy to nas finansowo?  
7. Co bedzie, jesli z jakichs powodów losowych bedziemy musieli zabrac dziecko z tego 

szpitala, a szpitalne leczenie nadal bedzie konieczne?  
8. Czego sie oczekuje od nas, jako rodziców, w okresie hospitalizacji dziecka?  
9. Czy dany szpital lub oddzial ma wystarczajace mozliwosci - wlasciwe warunki i 

odpowiednio przygotowany personel - do podjecia sie leczenia naszego dziecka?  
10. Kto i na podstawie jakich przeslanek podejmuje decyzje o wypisaniu dziecka ze szpitala?  
11. Jakie beda zalecenia dotyczace dalszego postepowania z dzieckiem po zakonczeniu 

leczenia szpitalnego?  

Pobyt dziecka w szpitalu psychiatrycznym jest powaznym przezyciem dla niego i dla rodziców. 
Rodzice powinni znac odpowiedzi na pytania dotyczace pobytu i leczenia dziecka w szpitalu, 
zanim ono tam trafi. Dobrze poinformowani rodzice potrafia bardzo efektywnie 
wspóluczestniczyc w przywracaniu dziecka do zdrowia. 
 
Jezeli po zadaniu lekarzowi powyzszych 11 pytan rodzice nadal maja watpliwosci, bez wahania 
powinni zasiegnac opinii jeszcze jednego psychiatry dziecieco-mlodziezowego. 


