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Przebieg prac nad MPOZP na lata 2011-2015
Małopolski Program został uchwalony w roku 25 października 2011, ale prace
nad nim zaczęły się znacznie wcześniej, już w roku 2009 został powołany zespół
zadaniowy ds. opracowania Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego i określono jego zadania oraz zaproszono do współpracy
ekspertów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę jako organ doradczy.
Skład zespołu zapewnił właściwą reprezentację instytucji zaangażowanych w
działania na rzecz opieki psychiatrycznej: samorząd województwa, wojewoda,
placówko opieki zdrowotnej, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie zdrowia
psychicznego (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) przedstawiciel organizacji
pozarządowych, oddział wojewódzki NFZ, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawiciel MOPS w Krakowie, Kuratorium
Oświaty.
Ponadto program jest kontynuacją i drugą edycją Małopolskiego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (MPOZP) na lata 2004-2008.
• konsultacje społeczne - program był konsultowany ze starostwami
powiatowymi, Komisją Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego
oraz na spotkaniach Zespołu Zadaniowego i Małopolskiej Rady Zdrowia
Psychicznego
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Przebieg prac nad MPOZP na lata 2011-2015
(w roku 2011 r.)
7 kwietnia – konferencja „NPOZP - współpraca i koordynacja”, która odbyła się
w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
18 maj – I posiedzenie zespołu zadaniowego ds. opracowania MPOZP, Małopolskiej Rady
Zdrowia Psychicznego – czas na zgłoszenie uwag do programu - 1 tydzień
13 lipca – II posiedzenie zespołu zadaniowego ds. opracowania MPOZP, Małopolskiej
Rady Zdrowia Psychicznego – czas na uwagi do 15.07.2011 r.
15 lipca – uwagi przesłane przez członków zespołu (również przez MOW NFZ – wersja robocza)
26 lipca – projekt programu przedstawiony został na posiedzeniu ZWM
30 sierpnia – projekt Programu został przesłany do Radnych Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku
Województwa Małopolskiego – termin nadsyłania uwag – 6 września
8 września – projekt został wysłany do konsultacji zespołowi zadaniowemu ds. opracowania
MPOZP oraz członkom Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego – termin nadsyłania uwag 14
września
27 września – III posiedzenie zespołu zadaniowego ds. opracowania MPOZP, Małopolskiej Rady
Zdrowia Psychicznego – czas na zgłoszenie uwag do programu 30.09.2011
6 października, 13 października – projekt programu przedstawiany na ZWM
25 października – przyjęcie Małopolskiego programu uchwałą ZWM
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Realizacja NPOZP na lata 2011-2015
w województwie małopolskim
MPOZP został przyjęty uchwałą nr 1262/11 z dnia 25 października 2011 przez
Zarząd Województwa Małopolskiego.
W Programie została przedstawiona diagnoza epidemiologiczno-społeczna,
dokonano oceny dostępności opieki psychiatrycznej oraz przedstawiono kierunki

zaproponowanych działań dla województwa Małopolskiego.
Opracowany został Harmonogram na lata 2011-2015 - obejmuje działania
podejmowane przez samorząd województwa, jednostki samorządu gminnego i
powiatowego, jednostki pomocy społecznej, jednostki opieki zdrowotnej, placówki
oświatowe, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Wojewódzki
Urząd Pracy oraz inne instytucje zaangażowane w realizację działań.
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Zadania wynikające z realizacji NPOZP
Cele główne Programu:
(zostały sformułowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 oraz uwag i propozycji

powiatów województwa małopolskiego).
1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym w województwie małopolskim.

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 w województwie małopolskim.
3. Rozwój regionalnego systemu informacji z zakresu zdrowia
psychicznego.
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Priorytety w zakresie opieki psychiatrycznej
na kolejne lata obowiązywania MPOZP
- tworzenie zintegrowanej opieki psychiatrycznej dla lokalnych populacji, liczących
od 50-200 tys. mieszkańców w zależności od lokalnych uwarunkowań,
- organizacja, w oparciu o istniejące zasoby, Centrów Zdrowia Psychicznego
zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta,
(lokalne CZP mają zapewnić odpowiednią opiekę ogólnopsychiatryczną,
stopniowo będą dostosowane do wymogów NPOZP 2011-2015),
- wypełnienie „białych plam” na mapie województwa,
- stopniowe ograniczanie opieki stacjonarnej przenosząc sukcesywnie jej zadania
na inne formy opieki: opiekę ambulatoryjną, środowiskową oraz system wsparcia
pomocy społecznej w bliskim otoczeniu chorego,

- stopniowe przekształcanie dużych szpitali psychiatrycznych w placówki specjalistyczne,
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w ramach prac nad programem przeprowadzona

została inwentaryzacja zasobów opieki
psychiatrycznej w Małopolsce na bazie których
będą powstawały Centra Zdrowia Psychicznego
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Zasoby opieki psychiatrycznej w Małopolsce.
Wskaźnik łóżek psychiatrycznych na 10 000 mieszkańców województwa
małopolskiego w latach 1999-2010
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Rozmieszczenie łóżek psychiatrycznych stacjonarnych
w powiatach wg stanu na 31.12.2012 r.
Liczba łóżek psychiatrycznych
w województwie
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Opieka dzienna dla dorosłych i dzieci – stan na 31.12.2012r.

•
•
•
•
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Łącznie w województwie zakontraktowano:
638 miejsc na oddziałach dziennych psychiatrycznych, rehabilitacyjnych oraz
leczenia uzależnień w publicznych i niepublicznych jednostkach, w tym:
104 miejsca na oddziałach dziennych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży
w Krakowie.
Porównując do roku 2011 r. powstały nowe oddziały :
oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych w Tuchowie (p. tarnowski)
oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu w Nowym Targu
oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży
w Oświęcimiu
oddział dzienny terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych w Olkuszu

Rozmieszczenie poradni zdrowia psychicznego i leczenia
uzależnień wg poszczególnych rodzajów (stan na 31.12.2012r.)
Liczba poradni

Poradnie zdrowia psych. dla dorosłych
– 82

miechowski
olkuski

Poradnie zdrowia dla dzieci i młodzieży
-19
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gorlicki
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Poradnia terapii uzależnień od alkoholu
dla dzieci i młodzieży - 3
Poradnia psychologiczna - 34
Poradnia terapii uzależnienia od
substancji psychoaktywnych innych niż
alkohol - 4
Poradnia dla osób z autyzmem
dziecięcym - 3
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190

Zespoły Leczenia Środowiskowego
w województwie małopolskim
W 2011r. kiedy Program został uchwalony było 7 zespołów leczenia
środowiskowego na całą Małopolskę:
• 4 ZLŚ – działających w strukturze Szpitala Specjalistycznego
im. dr J. Babińskiego w Krakowie i obejmujących swoim działaniem 4 duże
dzielnice Krakowa – Krowodrzę, Nową-Hutę, Śródmieście, Podgórze, oraz
powiat wielicki, powiat myślenicki gminę Skawinę oraz
• ZLŚ w Krakowie, Mszanie Dolnej i w Oświęcimiu.
W 2012. MOW NFZ w ramach zwiększania dostępu do psychiatrycznej
opieki środowiskowej zakontraktował 24 Zespoły Leczenia Środowiskowego
ZLŚ powstały w 14 nowych obszarach, w tym w: Skale, Bochni, Chrzanowie,
Gorlicach, Budzowie, Nowym Targu, Białym Dunajcu, Łyszkowicach,
Wadowicach, Brzesku, Olkuszu, Myślenicach, Wieliczce i Tuchowie
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Rozmieszczenie Zespołów Leczenia Środowiskowego
(stan na 31.12.2012r.)
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Na terenie województwa
funkcjonowały 24 ZLŚ
w Krakowie: 6 ZLŚ
powiat krakowski: 2 ZLŚ (Skawina i
Skała)
powiat wielicki: 2 ZLŚ
14 powiatów: po 1 ZLŚ,
5 powiatów (dąbrowski, miechowski,
nowosądecki, m. Nowy Sącz,
m. Tarnów): nie miały na swoim
ternie ani jednego ZLŚ.

Centra Zdrowia Psychicznego (CZP)
W Małopolskim Programie zaplanowano rozmieszczenie oraz
zasięg działania CZP, z wyszczególnieniem tych które nie będą
posiadały stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych;

docelowo powstanie 16 CZP, w tym 4 w Krakowie
oraz Centrum dla dzieci i młodzieży w Krakowie w oparciu
o Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
w Krakowie oraz Szpital Uniwersytecki
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Rozmieszczenie CZP oraz zasięg ich działania
Zasięg działania CZP oraz proponowane rozmieszczenie CZP,
w poszczególnych subregionach woj. małopolskiego, stan marzec 2012 r.
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Realizacja zadań związanych z rozwojem CZP
Na bazie Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego powstały Centra Zdrowia Psychicznego
dedykowane dla poszczególnych dzielnic miasta oraz powiatów krakowskiego, myślenickiego,
wielickiego:
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Śródmieście

(oddział psychiatryczny Kraków – Śródmieście, Dzienny Odział Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Kraków – Śródmieście, Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków Śródmieście, ZLŚ KrakówŚródmieście)
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza
(oddziały psychiatryczne Kraków – Krowodrza I i Krowodrza II, Dzienny Odział Psychiatryczny
Rehabilitacyjny Kraków – Krowodrza, Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków - Krowodrza, ZLŚ
Kraków- Krowodrza )
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze
(oddziały psychiatryczne Kraków – Podgórze I i Podgórze II, Dzienny Odział Psychiatryczny
Rehabilitacyjny Kraków – Podgórze, Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków -Podgórze, ZLŚ
Kraków- Podgórze I i II)
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Realizacja zadań związanych z rozwojem CZP – c.d.
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta
(oddziały psychiatryczne Kraków – Nowa Huta I i II, Dzienny Odział Psychiatryczny Kraków –

Nowa Huta, Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta, ZLŚ Kraków- Nowa Huta )
Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe
(oddział psychiatryczny Małopolska - Południe, Poradnia Zdrowia Psychicznego - Wieliczka,
ZLŚ Wieliczka, ZLŚ Myślenice)
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Północ – lecznictwo ambulatoryjne:

(Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Miechów, ZLŚ Miechów)
oraz powstało
Specjalistyczne Centrum Psychiatrii
Oddział Psychiatryczny Pulmonologiczny
Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjno-Profilaktyczny
Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny I
Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II
Oddział Psychogeriatryczny I
Oddział Psychogeriatryczny II
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
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Ośrodek psychoterpii w Tuchowie

-

powiat tarnowski

W Centrum Zdrowia Tuchów w powiecie tarnowskim powstał Ośrodek
Psychoterapii posiadający (od 2012 r. ):
Dzienny oddział psychiatrii (12 łóżek)
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Leczenia Uzależnień
Zespół Leczenia Środowiskowego

Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Powiatowym
w Chrzanowie
-
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Oddział stacjonarny psychiatryczny (26 łóżek)
Oddział dzienny psychiatryczny (od lutego 2013 r.)
Zespół Leczenia Środowiskowego
Poradnia Zdrowia Psychicznego

CZP dla dzieci i młodzieży
W 2012 r. zostało zawarte porozumienie miedzy Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalem im. św. Ludwika w Krakowie oraz Szpitalem
Uniwersyteckim w Krakowie – w zakresie wzajemnej współpracy
i udzielania świadczeń zdrowotnych i konsultacji pediatrycznych

i

psychiatrycznych

pomiędzy

jednostkami

–

plan

powołania

w przyszłości Krakowskiego Centrum Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
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Ośrodek psychiatryczny w Tarnowie
Planowana jest budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną
Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno – administracyjnym w Szpitalu
Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie”.
Lata realizacji: 2013 - 2015.
Wartość zadania: 22 600 000 zł
źródła finansowania: budżet WM, PFRON, środki własne Szpitala, środki z
tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
Planuje się budowę jednego budynku 3 – kondygnacyjnego, częściowo
podpiwniczonego o pow. użytkowej ok. 5 100 m 2. W budynku powstaną:
oddziały łóżkowe z zapleczem terapeutyczno – rehabilitacyjnym, Izba Przyjęć
dla wszystkich oddziałów, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny
Psychiatryczny. Łącznie w obiekcie jednocześnie leczonych będzie 90
pacjentów (70 łóżek) oraz pacjenci poradni i Oddziału Dziennego (20 łóżek).
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Zadania na przyszłość:
Gotowość utworzenia CZP w Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej
W 2011 r. Szpitale w Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej, wyraziły gotowość do
utworzenia CZP – w tym celu konieczne byłoby wsparcie ze strony
innych instytucji i jednostek samorządu gmin, powiatu czy województwa
Dąbrowa Tarnowska – w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego,
jednostka zatrudnia specjalistyczną kadrę – (psychiatrów, psychologów,
psychoterapeutów), posiada teren na wybudowanie ośrodka
psychiatrycznego
Brzesko – usługi ambulatoryjne świadczone są w ramach Poradni Zdrowia
Psychicznego, a od 1 stycznia 2011 działa dzienny oddział Terapii
Uzależnień od Alkoholu i Poradnia Leczenia Uzależnień. Poszerzenie
działalności w zakresie lecznictwa stacjonarnego zapewni kompleksową
opiekę nad pacjentem.
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Realizacja celów głównych
1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym w woj. małopolskim.

•

Samorząd Województwa Małopolskiego zrealizował 2 programy
profilaktyczne wynikające z realizacji MPOZP:

•

kontynuacja programu realizowanego w ubiegłych latach przez Szpital
Psychiatryczny w Andrychowie pn. „Otwórzmy drzwi otwórzmy serca dla
chorujących na schizofrenię”
Programem objęto 499 uczniów III klas gimnazjalnych w Gminie Andrychów oraz
około 340 osób społeczności lokalnej.
Działania w ramach programu objęły: warsztaty edukacyjne dla młodzieży,
wykład i dyskusję panelową, wernisaż prac pacjentów, „Dzień Otwarty Szpitala” –
piknik integracyjny na terenie szpitala dla pacjentów i ich rodzin oraz
społeczności lokalnej w ramach którego prowadzone były konsultacje, porady,
zajęcia sportowo- rekreacyjne.
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Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym w woj. małopolskim – cd.
- zlecenie opracowania programu profilaktycznego przez konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie psychiatrii pn. „Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw
prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla
mieszkańców województwa małopolskiego”
W ramach programu opracowano narzędzia do realizacji programu na kolejne lata:
opracowano procedurę porady profilaktycznej, stworzony został zespół doradców,
psychologów i psychiatrów udzielających porad profilaktycznych, powstała strona
internetowa programu profilaktykadepresji.malopolska.pl, przygotowano i
przeprowadzono kampanię promującą program w mediach – Program dotyczący
problematyki depresji oraz informujący o ruszającej kampanii, wyemitowany w
Magazynie Medycznym TV Kraków oraz nakręcone zostały spoty na potrzeby promocji
programu z aktorem Radosławem Krzyżowskim w roli głównej.
Ze względu na krótki czas realizacji programu
przeprowadzono tylko 75 porad profilaktycznych.
Program był realizowany do końca 2012 r. jako pilotaż.
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Cel 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
Zwiększenie dostępu do środowiskowej formy opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
jest jednym z priorytetowych zadań MPOZP
Zespoły Leczenia Środowiskowego działają w 16 powiatach oraz w mieście Krakowie.
Według stanu na dzień 31.12.2012 roku na terenie województwa funkcjonowały 24 ZLŚ. W
Krakowie działało 6 ZLŚ, po 2 w powiecie krakowskim (Skawina i Skała) i wielickim, pozostałe
powiaty miały na swoim terenie po 1 ZLŚ, a 5 powiatów (dąbrowski, miechowski, nowosądecki,
m. Nowy Sącz oraz m. Tarnów) nie miały na swoim ternie ani jednego ZLŚ.
(według wskaźników dostępności określonych w NPOZP na lata 2011-2015 powinno być ich w
Małopolsce 65 -1 ZLŚ/50 tys. mieszk.).
Nowo otwarte oddziały dzienne:
- Powiat Tarnowski: utworzenie dziennego oddziału psychiatrii przez NZOZ Centrum Zdrowia
Tuchów,
- Powiat Nowotarski: utworzenie oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu przez
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
- Powiat Oświęcimski: utworzenie oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży przez NZOZ Ośrodek Rehabilitacji EURO-MED w Oświęcimiu,
- Powiat Olkuski: utworzenie oddziału dziennego terapii uzależnień od substancji,
psychoaktywnych przez NZOZO „Nowy Szpital” w Olkuszu.
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Cel. 3 Rozwój regionalnego systemu informacji z zakresu
zdrowia psychicznego.
•

•
•
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Województwo Małopolskie – zebranie danych ze wszystkich powiatów
województwa małopolskiego odnośnie funkcjonujących na terenie powiatu
jednostek, które oferują opiekę psychiatryczną w województwie oraz opracowanie
danych.
ROPS – przeprowadził badanie „Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie
przeciwdziałania”. Jeden z raportów dotyczył osób chorujących psychicznie.
W ramach tego celu zostało przewidziane zostało zadanie dotyczące
kontynuowania oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej w zakresie
opieki psychiatrycznej – zadanie to było głównie realizowane przez Szpital
Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, który realizował współpracę
w ramach kilku projektów m.in. z partnerami z Lwowa, z Niemiec, z Brukselą,
z Tarnopolem na Ukrainie oraz przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Andrychowie, który kontynuował współpracę z Kliniką Psychiatryczną
w Zwiefalten w Niemczech.

Do czego dążymy?
konieczność dostosowania opieki psychiatrycznej do współczesnych standardów
NPOZP na lata 2011-2015 poprzez:
• rozwój opieki środowiskowej,
•powstanie opieki stacjonarnej zabezpieczającej te obszary małopolski gdzie jest
brak tego rodzaju świadczeń
• właściwą alokację łóżek stacjonarnych,
• powstanie Centrów Zdrowia Psychicznego dla powiatów zgodnie z założeniami ,
•dalszy rozwój oddziałów specjalistycznych
•realizacja programów profilaktycznych
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MPOZP 2011-2015
dostępny na stronie:
http://malopolskie.pl/Zdrowie/Program_wojewodzki
Dziękuję za uwagę

