Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
– współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dorota Łuczyńska
Dyrektor
Departamentu Polityki Zdrowotnej
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku
(Dz.U. z 1994 roku, Nr 111, poz. 535)
Ust 4. Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do:
1) zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin,
2) zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów właściwych ze
względu na charakter działań określonych w programie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011
roku Nr 24 poz. 128) wejście w życie: 18 lutego 2011
§ 4 ust 1 Podmiotami realizującymi Program są:
1) Ministrowie właściwi do spraw (…): do spraw zdrowia (…)
2) Narodowy Fundusz Zdrowia
3) Samorządy województw, powiatów i gmin

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dokumenty strategiczne

„Program Wojewódzki - Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego
na lata 2006-2013”
 Cel szczegółowy II: Poprawa dostępu do usług medycznych;
 Zadanie II.4: Zwiększenie bazy lecznictwa psychiatrycznego
Monitoring „Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej
Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013” (dwa opracowania: za lata 20062007 oraz za rok 2008)

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Programy zdrowotne

 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla uczniów klas VI
szkół podstawowych (2010 rok)

 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży
(2011 rok)

 Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń
funkcji poznawczych (2010-2011)

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Inwestycje w infrastrukturę
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
 utworzenie oddziału rehabilitacji psychiatrycznej - 38 łóżek,
 utworzenie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży - 34 łóżka
 utworzenie Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego - 35 łóżek.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
 przebudowa, adaptacja i modernizacja Oddziałów Psychiatrii Żeńskiej i Męskiej.

CEL GŁÓWNY 1
PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM
Cel szczegółowy 1.1.
upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla
zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
Cel szczegółowy 1.3.
zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
Cel szczegółowy 1.4.
organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego

CEL GŁÓWNY 2
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU
RODZINNYM I SPOŁECZNYM
Cel szczegółowy 2.1.
upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Cel szczegółowy 2.2.
upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
Cel szczegółowy 2.3.
Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

Cel szczegółowy 2.4.
skoordynowanie różnych form opieki i pomocy

CEL GŁÓWNY 1

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM
MINISTER ZDROWIA
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
GMINA/POWIAT
Cel szczegółowy 1.1.
upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

1.1.2.

ustalenie priorytetów promocji zdrowia
1.1.1.
psychicznego
do 06.2011 r.
opracowanie programów promocji zdrowia 1.1.2.

1.1.3.

do 12.2011 r.
realizacja programów promocji zdrowia

1.1.1.

realizacja ciągła od 01.2012 r.

ustalenie priorytetów promocji zdrowia
psychicznego na obszarze województwa
do 06.2011 r.
opracowanie regionalnych programów promocji
zdrowia
do 06.2011 r.
1.1.3. realizacja regionalnych programów promocji
zdrowia
realizacja ciągła od 07.2011 r.

1.1.1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia
psychicznego
do 06.2011 r.
1.1.2. opracowanie lokalnych programów promocji
zdrowia
do 06.2011 r.
1.1.3. realizacja lokalnych programów promocji
zdrowia
realizacja ciągła od 07.2011 r.

Cel szczegółowy 1.3.
zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
1.3.1. inicjowanie projektów informacyjno1.3.1. opracowanie programów informacyjno1.3.1. przygotowanie lokalnych programów
edukacyjnych sprzyjających postawom
edukacyjnych sprzyjających postawom
informacyjno-edukacyjnych sprzyjających
zrozumienia i akceptacji oraz
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających
postawom zrozumienia i akceptacji oraz
przeciwdziałających dyskryminacji wobec
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami
przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób
osób z zaburzeniami psychicznymi
psychicznymi
z zaburzeniami psychicznymi
do 06.2011 r.
do 06.2011 r.
do 06.2011 r.
1.3.2. realizacja programów informacyjno-edukacyjnych 1.3.2. realizacja lokalnych programów informacyjnosprzyjających postawom zrozumienia
edukacyjnych sprzyjających postawom
i akceptacji oraz przeciwdziałających
zrozumienia i akceptacji oraz
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami
przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób
psychicznymi
z zaburzeniami psychicznymi
realizacja ciągła od 07.2011 r.
realizacja ciągła od 07.2011 r.
Cel szczegółowy 1.4.
organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego
1.4.1. prowadzenie działań (np. kampanie informacyjne, 1.4.1 tworzenie lokalnych ośrodków pomocy
publikacja przewodników) informujących o
kryzysowej
dostępnej w województwie pomocy dla ofiar
przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych
od 06.2011 r.
do 12.2013 r

CEL GŁÓWNY 2
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM
OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM
MINISTER ZDROWIA
Cel szczegółowy 2.1.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

GMINA/POWIAT

upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
2.1.1. opracowanie programu w celu stymulowania
2.1.1. opracowanie (z uwzględnieniem programów
2.1.1
restrukturyzacji bazy stacjonarnego lecznictwa
powiatowych) wojewódzkiego programu
.
psychiatrycznego, w tym finansowanie, na
zwiększenia dostępności i zmniejszenia
podstawie analiz wynikających z regionalnych
nierówności w dostępie do różnych form
planów ochrony zdrowia psychicznego w
środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w
zakresie zmniejszania i przekształcania dużych
tym zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia
szpitali psychiatrycznych w placówki
centrów zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem: wyspecjalizowane z jednoczesnym
leczenia ambulatoryjnego, - leczenia w zespołach
przenoszeniem zadań podstawowej opieki
środowiskowych, - leczenia w oddziałach
stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych
dziennych, - leczenia w oddziałach
psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (zgodnie z zał nr 2 do
rozporządzenia)
do 06.2011 r.
2.1.2. realizacja w/w

realizacja ciągła od 07.2011 r.

do 06.2011 r.
2.1.2. realizacja programu zwiększenia dostępności i
zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych
form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w
województwie
realizacja ciągła od 07.2011 r.

opracowanie lokalnego programu zwiększenia
dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie
do różnych form środowiskowej psychiatrycznej
opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form
niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia
psychicznego (zgodnie z zał nr 2)

do 06.2011 r.
2.1.2 realizacja programu zwiększenia dostępności i
.
zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych
form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie i
gminie
realizacja ciągła od 07.2011 r.

CEL GŁÓWNY 2
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM
OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

MINISTER ZDROWIA
Cel szczegółowy 2.1. c.d.

GMINA/POWIAT

upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

uzgadnianie umiejscowienia i obszaru działania
2.1.3. integrowanie działalności placówek
sieci centrów zdrowia psychicznego w
psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez
województwie, z uwzględnieniem ich podległości
tworzenie lokalnego centrum zdrowia
organizacyjnej (organ założycielski)
psychicznego, zapewniającego mieszkańcom
powiatu lub gminy kompleksową
środowiskową opiekę
do 12.2013 r.
do 12.2013 r.
opracowanie planu stopniowego zmniejszania i
przekształcania dużych szpitali
psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane,
zapewniające profilowane usługi zdrowotne (w
tym: rehabilitacyjne, sądowo-psychiatryczne
oraz opiekuńczo-lecznicze) z jednoczesnym
przenoszeniem zadań podstawowej
psychiatrycznej opieki stacjonarnej do
oddziałów szpitali ogólnych
do 06.2011 r.
wdrażanie planu stopniowego zmniejszania i
przekształcania dużych szpitali
psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane,
zapewniające profilowane usługi zdrowotne (w
tym: rehabilitacyjne, sądowo-psychiatryczne
oraz opiekuńczo-lecznicze) z jednoczesnym
przenoszeniem zadań podstawowej
psychiatrycznej opieki stacjonarnej do
oddziałów szpitali ogólnych z uwzględnieniem
istniejących regulacji prawnych
do 12.2015 r.

CEL GŁÓWNY 2
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM
OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM
MINISTER ZDROWIA

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

GMINA/POWIAT

Cel szczegółowy 2.2.
upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
2.2.1. opracowanie wojewódzkiego programu
2.2.1. opracowanie lokalnego programu poszerzenia,
poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania
zróżnicowania i unowocześniania pomocy i
pomocy i oparcia społecznego dla osób z
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
zaburzeniami psychicznymi w zakresie
psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej,
pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej,
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy
samopomocy środowiskowej
środowiskowej

do 06.2011 r.
do 12.2011 r.
2.2.2. realizacja wojewódzkiego programu
2.2.2. realizacja lokalnego programu poszerzenia,
poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania
zróżnicowania i unowocześniania pomocy i
pomocy i oparcia społecznego dla osób z
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
zaburzeniami psychicznymi w zakresie
psychicznymi
pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy środowiskowej

realizacja ciągła od 07.2011 r.
realizacja ciągła od 01.2012 r.
2.2.3. wspieranie finansowe samopomocowych
2.2.3. wspieranie finansowe samopomocowych
projektów organizacji pozarządowych
projektów organizacji pozarządowych służących
służących rozwojowi form oparcia społecznego
rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zaburzeniami psychicznymi
realizacja ciągła od 06.2011 r.
2.2.4. współpraca z pozarządowymi organizacjami
samopomocowymi realizującymi zróżnicowane
formy oparcia społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, które wymagają
działania ciągłego
realizacja ciągła od 06.2011 r.

realizacja ciągła od 06.2011 r.

CEL GŁÓWNY 2
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM
OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM
MINISTER ZDROWIA
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Cel szczegółowy 2.3.
aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
2.3.1. opracowanie wojewódzkiego programu
rozwoju zróżnicowanych form wspieranego
zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi

2.3.1. opracowanie lokalnego programu rozwoju
zróżnicowanych form wspieranego
zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi

do 06.2011 r.
2.3.2. realizacja wojewódzkiego programu rozwoju
zróżnicowanych form wspieranego
zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi

do 06.2011 r.
2.3.2. realizacja lokalnego programu rozwoju
zróżnicowanych form wspieranego
zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi

GMINA/POWIAT

realizacja ciągła od 07.2011 r.
realizacja ciągła od 07.2011 r.
2.3.3. zwiększenie dostępności rehabilitacji
2.3.3. zwiększenie dostępności rehabilitacji
zawodowej, organizacja poradnictwa
zawodowej, organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób
zaburzeniami psychicznymi
z zaburzeniami psychicznymi
do 12.2011 r.
2.3.4. prowadzenie kampanii szkoleniowoinformacyjnej adresowanej do pracodawców,
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami
psychicznymi
realizacja ciągła od 06.2011 r.

od 06.2011 r.
2.3.4. przygotowanie kampanii szkoleniowoinformacyjnej adresowanej do pracodawców,
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami
psychicznymi
do 06.2011 r.

CEL GŁÓWNY 2
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH
FORM OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

MINISTER ZDROWIA

GMINA/POWIAT

Cel szczegółowy 2.4.
skoordynowanie różnych form opieki i pomocy
2.4.1. stworzenie struktury
2.4.1. powołanie wojewódzkiego zespołu koordynującego
koordynującej realizację
realizację Programu
Programu na szczeblu centralnym
z zadaniami:
- opracowania regionalnego programu ochrony
zdrowia psychicznego, uwzględniającego programy
powiatowe oraz potrzeby ludności województwa w
zakresie zdrowia psychicznego i opieki
psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich
skoordynowanej działalności różnych form pomocy i
oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej
- realizacji, koordynowania i monitorowania
Programu.
Skład zespołu powinien zapewniać właściwą
reprezentację samorządu województwa, wojewody,
placówek realizujących zadania z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji
samopomocowych, oddziału wojewódzkiego NFZ
do 06.2011 r.
do 06.2011 r.

2.4.1 powołanie lokalnego zespołu koordynującego
. realizację Programu
z zadaniami:
- opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego, uwzględniającego potrzeby ludności
powiatu lub gminy w zakresie zdrowia psychicznego i
opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich
skoordynowanej działalności różnych form pomocy i
oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej
- realizacji, koordynowania i monitorowania
Programu.
Skład zespołu powinien zapewniać właściwą
reprezentację samorządu powiatu lub gminy placówek
realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego, pozarządowych organizacji
samopomocowych,
do 06.2011 r.

2.4.2. opracowanie regionalnego programu ochrony zdrowia 2.4.2 opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego, uwzględniającego
. psychicznego
w szczególności harmonogram realizacji działań: 1.1.3,
1.3.2, 1.4.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4
do 12.2011 r.
do 06.2011 r.
2.4.3. realizacja, koordynowanie i monitorowanie
2.4.3 realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego
regionalnego programu ochrony zdrowia
. programu ochrony zdrowia psychicznego
psychicznego
realizacja ciągła od 01.2012 r.
realizacja ciągła od 07.2011 r.
2.4.4. przygotowanie aktualizowanego corocznie
przewodnika informującego o dostępnych formach
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
realizacja ciągła od 12.2011 r.

2.4.4 przygotowanie aktualizowanego corocznie
. przewodnika informującego o dostępnych formach
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
realizacja ciągła od 06.2011 r.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY REALIZACJĘ
NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów:
Właściwa reprezentacja samorządu województwa (Departament Polityki
Zdrowotnej, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Zarząd i Sejmik),
wojewody, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego (dyrektorzy szpitali), pozarządowych organizacji
samopomocowych, oddziału wojewódzkiego NFZ.
Dodatkowo:
Przedstawiciele powiatów, konsultanci wojewódzcy do spraw psychiatrii oraz
psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarze związani z psychiatrią środowiskową.

Podsumowanie:

 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – SUKCES i DUŻE NADZIEJE
 Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – WYZWANIE

 Współpraca między podmiotami, wymiana praktyk i doświadczeń – NIEZBĘDNE
efekt:

 Lata 2011-2015 – okres długo oczekiwanych zmian w opiece psychiatrycznej
 Zalecane nakłady na realizacje Programu – określa Rozporządzenie
 Osiągnięcie zalecanych wskaźników dostępności w opiece psychiatrycznej

Dziękuję za uwagę.

