
UCHWAŁA Nr XVI/99/12
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  Gminy 
Miasta Leżajsk na lata 2012-2015

Na podstawie art. 2 ust.4 pkt 1 w zw. z ust.1 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231,poz.1375 z późn. zm.),  art.  7 ust.1 pkt 5 
ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr 142, 
poz. 1591z późn. zm.) i § 4 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2010 r.  w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U.  Nr 24, 
poz.128)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  Gminny  Program  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  Gminy  Miasta  Leżajsk 
na lata 2012-2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Ireneusz Stefański



Załącznik do Uchwały Nr XVI/99/12
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA LEŻAJSKA

NA LATA 2012-2015

I. WPROWADZENIE 

Zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem osobistym człowieka,  a  ochrona 
praw  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  należy  do  obowiązków  państwa,  organów 
administracji  rządowej,  samorządowej  oraz  instytucji  do  tego  powołanych. 
Według Światowej  Organizacji  Zdrowia  zdrowie  to  nie  tylko  całkowity  brak  choroby 
czy zniedołężnienia,  ale  także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego,  duchowego 
i społecznego  dobrostanu.  Zdrowie  psychiczne,  a  w  jego  obrębie  zdrowie  emocjonalne 
i umysłowe  to  stan,  który  pozwala  satysfakcjonująco  funkcjonować  w  społeczeństwie 
oraz sprostać  wymogom życia  codziennego.  Brak zdrowia  psychicznego  jest  zagrożeniem 
dla zdrowia publicznego, jakości życia i gospodarki. Od wielu lat  z roku na rok w Polsce 
zwiększa się ilość osób leczonych, zarówno ambulatoryjnie jak i hospitalizowanych z powodu 
zaburzeń  psychicznych.  Za  główny  czynnik  ryzyka  wystąpienia  zaburzeń  psychicznych 
przyjęto niekorzystny klimat rodzinny oraz trudne warunki socjo-ekonomiczne. Biorąc pod 
uwagę dynamikę problemów zdrowia psychicznego opracowano szereg dokumentów między 
innymi  przez WHO, Unię Europejską,  a  także  Polskę,  w których określono cele,  zadania 
i modele opieki psychiatrycznej. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, demografię, 
poziom  zasobów  opieki  psychiatrycznej,  zróżnicowane  problemy  zdrowotne  i  społeczne, 
istnieje konieczność opracowania gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego. 

W  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  roku  o  ochronie  zdrowia 
psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
(Dz.U. Nr 24, poz.128 z 2011 r. ) opracowano Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2012-2015 dla miasta Leżajsk. Przedstawiony program określa najistotniejsze elementy 
polityki  zdrowotnej  i  wyznacza  kierunki  w zakresie  poprawy stanu zdrowia psychicznego 
mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb zdrowotnych i organizacji opieki zdrowotnej.

Program zawiera propozycję planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego 
w oparciu o diagnozę aktualnych problemów zdrowotnych mieszkańców miasta, nakreśla cele 
polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, które mogą przyczynić się do 
wypracowania  docelowego  modelu  opieki  psychiatrycznej  na  terenie  miasta  Leżajska.   
Cele  i  zadania  przedstawione  w  gminnym  programie  są  zgodne  z  celami  i  zadaniami 
określonymi w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego przewidzianymi do realizacji 
przez powiaty i gminy.

Ochrona zdrowia psychicznego w aspekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego polega w szczególności na: 
1/ promocji zdrowia psychicznego; 
2/ zapobiegania zaburzeniom psychicznym; 
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3/  zapewnienia  osobom z  zaburzeniami  psychicznymi  wsparcia  i  pomocy  umożliwiającej 
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania;
4/ kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych 
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami w mieście Leżajsk jest realizowana w 
ramach podstawowej opieki medycznej w formie doraźnej, ambulatoryjnej, finansowanej ze 
środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. 

Z budżetu Miasta Leżajsk finansowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, które 
nakreśla  ustawa  o  pomocy  społecznej.  Do  zadań  własnych  gminy  należy  opracowanie  i 
realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem programów  pomocy społecznej,  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadania gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, 
wyznaczają następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.  U. z 2011 r. 

Nr 231, poz.1375 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z  późn.  zm.),  określająca  zadania  własne  gminy  w  zakresie  zaspokojenia  potrzeb 
wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 26 października  1982r.  o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (Dz.U.  z  2007 r.  Nr  70  poz.  473 z późn.  zm.),  zadanie  własne  gminy 
realizowane  jest  w  ramach  corocznie  uchwalanego  przez  Radę  Miejską  w  Leżajsku 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

II. LOKALNA DIAGNOZA ZJAWISKA ZABURZENIA PSYCHICZNEGO

Zgodnie  z  zapisem  art.  3  ustawy  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  osoby 
zaburzeniami psychicznymi to osoby: 
1/ chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne);  
2/ upośledzone umysłowo;  
3/  wykazujące  inne  zakłócenia  czynności  psychicznych,  które  zgodnie  ze  stanem wiedzy 
medycznej  zaliczone  są  do  zaburzeń  psychicznych  a  osoby  te  wymagają  świadczeń 
zdrowotnych,  lub  innych  form  pomocy  i  opieki  niezbędnych  do  życia  w  środowisku 
rodzinnym lub społecznym. 

Z  danych  statystycznych  przedstawionych  w  Narodowym  Programie  Ochrony 
Zdrowia Psychicznego wynika, że w ciągu 18 lat, od 1990-2007r., wskaźnik rejestrowanego 
rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119 % :(z 1.629 do 3.571 na 100 tys. 
ludności) w opiece ambulatoryjnej i o 50 % (z 362 do 542 na 100 tys. ludności) w opiece 
stacjonarnej. 

Według  danych  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Leżajsku  w  oparciu  o kryteria 
definicji zaburzeń psychicznych sformułowanej w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego 
ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało w latach 2009-2011:
1/ w 2009 r. 55 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 2 dzieci do 16 r. ż,
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2/ w 2010 r. 58osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 2 dzieci do .16 r. ż,
3/ w 2011 r. 65 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 3 dzieci do 16 r. ż,

W ramach opieki psychiatrycznej w mieście Leżajsk organizowane są przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w latach 2009-2011:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi:
1/ w 2009 r. - dla 8 osób,
2/ w 2010 r. - dla 10 osób, 
3/ w 2011 r. - dla 11osób,

b) skierowania  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  do  domu  pomocy  społecznej  dla 
psychicznie chorych w sytuacjach , kiedy nie jest możliwe świadczenie na ich rzecz 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania:
1/ w 2009 r. nie skierowano żadnej osoby,
2/ w 2010 r. nie skierowano żadnej osoby,
3/ w 2011 r. skierowano 1 osobę 

c) kierowanie do środowiskowych domów pomocy- tak
d) współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej na terenie miasta Leżajska –tak
e) prowadzenie klubu pacjenta – nie
f) poradnictwo  specjalistyczne  dla  rodzin  obejmujące  w  szczególności  poradnictwo 

prawne, medyczne i rodzinne realizowane w ramach działalności MOPS – nie

III. DZIAŁANIA  GMINY  W  ZAKRESIE  OCHRONY  ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO

1. Zwiększenie pomocy i oparcia bytowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez 
udzielenie samopomocy środowiskowej( Klub Pacjenta), pomocy bytowej, mieszkaniowej 
i specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Wspieranie  samopomocowych  inicjatyw  pacjentów  i  ich  rodzin  oraz  organizacji 
pozarządowych  sprzyjających  rozwojowi  form  oparcia  społecznego  dla  osób  z 
zaburzeniami psychicznymi .

3. Współpraca  gminy  miasta  Leżajsk  w  zakresie  pomocy  osobom  z  zaburzeniami 
psychicznymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, Środowiskowymi 
Domami  Samopomocy w Jelnej, Nowej Sarzynie i Laszczynach.

4. Współpraca  Gminy  Miasta  Leżajsk  w  zakresie  pomocy  osobom  z  zaburzeniami 
psychicznymi  z  Warsztatami  Terapii  Zajęciowej,  Specjalnym  Ośrodkiem  Szkolno- 
Wychowawczym w Leżajsku, Zakładem Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

5. Podjecie  działań  w celu  utworzenia  mieszkania  chronionego dla  osób z  zaburzeniami 
zdrowia psychicznego i starszych. 

IV. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

1. Budżet gminy miasta Leżajsk: 
a) środki własne,
b) środki z budżetu państwa,
c) środki pozabudżetowe.
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V. KOORDYNATOR PROJEKTU 

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leżajsk realizująca zadania z zakresu zdrowia.

VI. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE

1. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta realizująca zadania z zakresu zdrowia.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku.
3. NZOZ z w Leżajsku oddział i poradnia specjalistyczna.
4. Organizacje pozarządowe.
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