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RAPORT Z REALIZACJI PLANU   MODERNIZACJI STACJONARNYCH ŚWIADCZEŃ 
PSYCHIATRYCZNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU -  WRZESIEŃ 2009 r. 

 

 

Plan modernizacji stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych na Dolnym Śląsku 

przygotowany został w kwietniu 2008 r. w zespole kierowanym przez dr n. med. Romana 

Szełemeja,  Pełnomocnika Zarządu Województwa Dolnośląskiego d.s. Polityki Zdrowotnej,  

z udziałem Dr Jacka Kacalaka. Po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez dr n. 

med. Barbarę Łuszpińską-Umińską, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii, 

przyjęty został przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Po szerokich konsultacjach 

społecznych przedstawiony został Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego razem 

z propozycjami dotyczącymi modernizacji systemu ratownictwa medycznego, poprawy 

opieki perinatologicznej oraz  lecznictwa onkologicznego. W dniu 26 czerwca 2008 r. 

Uchwałą Nr XXVIII/406/08  przyjęto jednogłośnie wszystkie 4 programy do dalszej realizacji.  

Instytucje i organy władzy państwowej i samorządowej, DOW NFZ, przedstawiciele 

organizacji związkowych i zawodowych zostały poinformowane o założeniach programu oraz 

proponowanych sposobach realizacji. Od momentu uchwalenia przez Sejmik Wojewódzki 

pełna treść programu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego.  Od lipca 2008 r. stan realizacji Programu był wielokrotnie przedstawiany 

Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 

organizacjom społecznym oraz zawodowym.  Odpowiedzialnym za wdrożenie Programu jest 

Pełnomocnik Zarządu d.s. Polityki Zdrowotnej oraz Departament Polityki Zdrowotnej.  

.  
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Opracowanie wykonano w oparciu o następujące akty prawne i materiały: 

 

1. Projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowany przez 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, (10.10.2006 r.) przez Zespół pod 

kierunkiem Jacka Wiórki i Marka Jaremy. 

2. Projekt Ustawy o sieci szpitali – wersja zmieniona z maja 2007. 

3. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie docelowej sieci zakładów opieki 

psychiatrycznej – 2006. 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych 

i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków 

zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do 

spraw środków zabezpieczających z dnia 10 sierpnia 2004 r. /Dz.U.04.179.1854/. 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U 05.79.692/. 

6. Rocznik statystyczny 2005 „Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki 

zdrowotnej, wydany przez Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii pod redakcją L. Boguszewska J. Moskalewicz, Warszawa 2006. 

7. Formularz MZ-3O, MZ- 15, dane za rok 2006. 

8. Opracowanie „Stacjonarna opieka psychiatryczna w projekcie ustawy o sieci szpitali. 

Wanda Langiewicz, Monika Pasiorowska z Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii, Gniezno 2006. 

9. Dane z wizytacji szpitali psychiatrycznych na terenie Dolnego Śląska. 

10. Dane uzyskane z UMWD dotyczące oddziałów psychiatrycznych podległych Urzędowi 

Marszałkowskiemu-2009 r. 

11. Dane uzyskane od Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień 

i Współuzależnienia na temat lecznictwa odwykowego w województwie Dolnośląskim-

2008 r.  
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12. Propozycje rozwoju lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży-  dr Halina Flisiak- 

Antonijczuk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla 

województwa dolnośląskiego – styczeń 2009 r.. 

13. Nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. 

z dnia 10 października 2008 r.) 

14. Projekt Rozporządzenie Rady ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego z dnia 20 listopada 2008 r. 

15. Propozycje w sprawie opracowania Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego – dr n.med. Ewa Bartecka- Piłasiewicz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

psychiatrii, Wrocław, 6 kwiecień 2009 r. 
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I. STAN DOCELOWY /oczekiwany/ 

 

Od  czasu przygotowania wojewódzkiego planu  modernizacji stacjonarnych świadczeń 

psychiatrycznych  w czerwcu 2008 r. istotnie zmieniła się sytuacja prawna w zakresie opieki 

psychiatrycznej w Polsce. W dniu 23 lipca 2008 r. uchwalona została nowelizacja Ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z dnia 10 października 2008 r.). Nowelizacja Ustawy 

zawiera po raz pierwszy zapisy odnoszące się do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego (NPOZP) przygotowanego w 2006 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

NPOZP jest w trakcie konsultacji społecznych, choć treść projektu Rozporządzenia z 20 

listopada 2008 r. jest powszechnie uznawana jako wykładnia koncepcji realizacji całego 

NPOZP.  

Założenia i cele wdrożenia NPOZP przyjęte w trakcie  przygotowania planu w 2008 r. 

pozostały niezmienne. 

Deklaracja Helsińska z 2005 r. nakłada  obowiązki na wszystkie kraje członkowskie WHO: 

W ciągu następnych od 5 do 10 lat kraje europejskie mają opracować, wprowadzić i ocenić 

taką politykę i ustawodawstwo, które pozwolą na poprawę dobrego samopoczucia 

psychicznego całej populacji, pozwolą stworzyć warunki do zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym i wreszcie pozwolą na dobre funkcjonowanie społeczne i osobiste ludzi 

doświadczających problemów psychicznych. 

Polityka ochrony zdrowia psychicznego powinna uwzględniać następujące działania:  

 rozwijanie świadomości znaczenia dobrego samopoczucia psychicznego dla 

funkcjonowania społeczeństwa, 

 przeciwdziałanie stygmatyzacji, nierówności i dyskryminacji, jakiej doświadczają 

osoby chore psychicznie i ich rodziny, 

 opracowanie i wdrożenie systemów ochrony zdrowia psychicznego, które 

uwzględniają promocję, profilaktykę, leczenie i rehabilitację, 

 zapewnienie kształcenia kadr o odpowiednich kompetencjach, 

 wykorzystanie do realizacji tych zadań doświadczeń i wiedzy osób doświadczających 

zaburzeń psychicznych i ich opiekunów. 
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Konsekwencją dalszych działań ze strony Polski – a zwłaszcza Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii w Warszawie, było opracowanie projektu Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego (NPOZP) przez zespół pod kierunkiem Jacka Wciórki i Marka Jaremy 

w 2006 r. NPOZP ujęty został po raz pierwszy w zapisy Ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego  poprzez jej nowelizację z dnia 23 lipca 2008 r.  (Dz.U. z dnia 10 października 

2008 r.) 

NPOZP określa nowoczesny model psychiatrii na terenie Polski, przedstawia plan działania 

jak i określa cele Programu (w załączeniu propozycja Rozporządzenia dot. NPOZP). Zaleca 

m.in. przygotowanie Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (RPOZP). 

Wskazuje,  jak treść  NPOZP powinna być  realizowane na obszarze województwa w tym w  

poszczególnych  powiatach i gminach.  Na wszystkich poziomach samorządu NPOZP i RPOZP 

powinien uzyskać formalne ramy ułatwiające realizację.  

W celu drugim NPOZP wyszczególnia m.in.- zapewnienie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi wielostronną, zintegrowaną opiekę zdrowotną oraz inne formy pomocy 

niezbędne do życia w środowisku społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym poprzez 

systemowe upowszechnienie: 

 środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,  

 zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, 

 udziału w życiu zawodowym,  

 koordynacji różnych form opieki i pomocy. 

 

NPOZP proponuje docelowe wskaźniki dostępności /minimalne/ w opiece psychiatrycznej.  

Placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi: 

 oddziały psychiatryczne szpitalne – 4 łóżka na 10 tys. mieszkańców, rozmieszczone 

możliwie równomiernie, jak najbliżej lub w miastach /dzielnicach miast/ powyżej ok.  

80 tys. mieszkańców ( ok. 1180 łóżek w województwie), 

 ograniczenie działania dużych szpitali psychiatrycznych do maksymalnie 300 łóżek 

psychiatrycznych, 
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 oddziały dzienne tworzone wg. wskaźnika- 3 miejsca na 10 tys. mieszkańców  

w miastach o liczbie mieszkańców ok. 70 tys. i więcej (ok. 885 miejsc 

w województwie), 

 zespoły interwencji kryzysowej i pomocy doraźnej– 1 zespół w miastach powyżej 200 

tys. mieszkańców, 

 zespoły środowiskowe– 1 zespół na 50 tys. mieszkańców z określeniem od 1 do 3 

wizyt w tygodniu, 

 w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego – 1 poradnia na 50 tys. mieszkańców, czynna 

codziennie, w każdym powiecie lub dzielnicy dużego miasta, 

 hostel – 0,2 na 10 tys. mieszkańców, 

 oddziały opiekuńcze, ZLO lub ZOL - od 1 do 2 łóżek na 10 tys. mieszkańców. (ok. 290-

580 łóżek w województwie) 

Placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi: 

 poradnie– 1 poradnia na powiat lub kilka na 150 tys. mieszkańców, czynna 

codziennie, 

 oddziały dzienne– 1 miejsce na 10 tys. mieszkańców (ok. 295 miejsc 

w województwie), 

 zespoły środowiskowe – 1 zespół na 150 tys. mieszkańców, od 1 do 3 wizyt 

w tygodniu, 

 oddziały szpitalne – 0,4 na 10 tys. mieszkańców, rozmieszczone równomiernie (ok. 

118 łóżek w województwie), 

 hostel – 1 hostel w województwie, 

 poradnia pomocy rodzinie – 1 poradnia w województwie. 

Placówki dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych: 

 przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia– 1 przychodnia na 1 

powiat– 2 powiaty na ok. 50 tys. mieszkańców, czynna codziennie, 

 poradnia dla osób z problemami alkoholowymi – 1 poradnia w mieście powyżej 50 

tys. mieszkańców, 
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 dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu – 1 oddział w każdym większym 

mieście powyżej 50 tys. ludności, 

 oddziały /pododdziały/ leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – 0,2 do 0,3 

na 10 tys. mieszkańców ( ok.59-80 miejsc w województwie), 

 oddziały terapii uzależnienia od alkoholu – 1,2 łóżko na 10 tys. ludności. 

 Hotel- 1 hostel- 20 miejsc w województwie. 

Placówki dla uzależnionych od substancji psychooaktywnych: 

 przychodnia terapii od uzależnienia – 2 przychodnie w województwie – 1 w każdym 

mieście powyżej 70 tys. mieszkańców /w zależności od potrzeb /czynna codziennie, 

w tym ośrodki interwencji kryzysowej, 

 oddziały dzienne – co najmniej 1 w województwie, 

 oddziały /łóżka detoksykacyjne 0,1 na 10 tys. mieszkańców/, 

 oddziały /ośrodki/ terapeutyczne i rehabilitacyjne – 0,7 na 10 tys. mieszkańców, 

 hostele – 0,2 na 10 tys. mieszkańców. 

Docelowo model lecznictwa psychiatrycznego na terenie Polski powinien być oparty na 

Centrach Zdrowia Psychicznego, które składać się powinny co najmniej z: 

 zespołu ambulatoryjnego, którego zadaniem będą porady lekarskie i psychologiczne, 

indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie 

i interwencje socjalne, 

 zespołu środowiskowego, którego zadaniem będą wizyty domowe, terapia 

indywidualna i grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci 

oparcia społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne, 

 zespołu dziennego, którego zadaniem jest częściowa hospitalizacja, umożliwiająca 

powrót do życia społecznego pacjenta po leczeniu szpitalnym, 

 zespołu szpitalnego, którego zadaniem jest dostęp do odpowiednio kwalifikowanej 

psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Podstawowym i docelowym rozwiązaniem 

powinny być oddziały psychiatryczne przy szpitalach ogólnych z uwagi na mniejszą 

stygmatyzację chorych i ich rodzin oraz dostęp do szerokiej diagnostyki i leczenia 



 

 
9 

wielospecjalistycznego /TK, neurochirurgia, neurologia, OIOM/. Tam gdzie to 

możliwe, oddziały powinny stanowić integralną część Centrum. 

 

W projekcie ustawy o sieci szpitali, w wersji zmienionej z maja 2007- w art. 5, w pkt. 1  

na potrzeby utworzenia sieci szpitali określa się optymalną liczbę łóżek. 

W pkt. 2 określa się optymalną liczbę łóżek dla poszczególnych województw, 

w szczególności dla następujących specjalności lekarskich – 22 – 23 psychiatrycznej. 

Ostatecznie gęstość sieci i lokalizację placówek określa się w RPOZP. 

W art. 5 w pkt. 6 minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze 

rozporządzenia liczbę łóżek dla specjalności psychiatria, uwzględniając specyfikę organizacji 

tej opieki, a także biorąc pod uwagę rozwój opieki poza szpitalnej. Biorąc jednak pod uwagę  

szybko zmieniające się  wymagania epidemiologiczne i uwarunkowania społeczne liczba 

łóżek w stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych powinna być jedynie  ogólnym 

wskaźnikiem aktualnych potrzeb w zakresie psychiatrii na danym obszarze. W zmianach 

restrukturyzacyjnych znaczącą, jeśli nie decydującą role powinny odgrywać  elementy 

nowoczesnego spojrzenia na leczenie chorych z zaburzeniami psychicznymi zawarte 

w NPOZP.  Wydaje się więc, że w przypadku województwa dolnośląskiego, przy względnym 

niedoborze łóżek  w ośrodkach stacjonarnych ( 271)  dalszy rozwój  tych zasobów powinien 

być ukierunkowany na tworzenie oparcia dla Ośrodków Psychiatrii Środowiskowej ze 

znacznym zwiększeniem liczby oddziałów dziennych, poradni, zespołów leczenia 

środowiskowego, grup samopomocowych, mieszkań chronionych, Centrów Pomocy 

Rodzinie. Liczba łóżek w oddziałach stacjonarnych nie musi  być już istotnie zwiększana, 

chyba, że dotyczy to ośrodków  przy szpitalach wielospecjalistycznych nie posiadających do 

tej pory oddziałów psychiatrycznych.  

W projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 stycznia 2006 w sprawie docelowej 

sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizacją i kosztami organizacji usług 

psychiatrycznych obarczono samorząd wojewódzki  w oparciu o podane już wskaźniki 

(NPOZP). Sytuacja budżetu Państwa w zakresie niezbędnych inwestycji,  zapewnienia 

środków  na finansowanie świadczeń  z NFZ, a także  możliwości zapewnienia personelu 

powodują, że do 2014 r. przewiduje się zrealizowanie tylko części założeń  NPOZP.  

Szpitale psychiatryczne nie mogą przekraczać 300 łóżek, z wyłączeniem łóżek 

opiekuńczo leczniczych, pielęgnacyjno opiekuńczych oraz przeznaczonych do wykonywania 
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środka zabezpieczającego i obserwacji sądowo – psychiatrycznych. Należy wykorzystać 

w sieci obecnie istniejące szpitale psychiatryczne i oddziały przy szpitalach ogólnych, biorąc 

pod uwagę dostępność do innych usług zdrowotnych. 

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r.  w sprawie wykazu 

zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego, przeznaczonych do 

wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania komisji 

psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających,  w  Załączniku nr 1 - w wykazie 

zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających 

w warunkach podstawowego zabezpieczenia i ich pojemności dla województwa 

dolnośląskiego określa następującą liczbę łóżek: 

1. w szpitalu psychiatrycznym w Bolesławcu – 42 łóżka, 

2. w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu – 45 łóżek, 

3. w szpitalu psychiatrycznym w Stroniu Śląskim – 40 łóżek, 

4. w szpitalu psychiatrycznym w Sieniawce – 5 łóżek. 

Załącznik 1 nie był do chwili obecnej aktualizowany, a jego treść z wielu powodów 

nie odzwierciedla sytuacji organizacyjnej i roli  wyszczególnionych placówek. 

 Załącznik nr 2 tego Rozporządzenia - wykaz zakładów psychiatrycznych 

przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego 

zabezpieczenia i ich pojemności – określa liczbę łóżek w następujących szpitalach na terenie 

Dolnego Śląska: 

1. w szpitalu psychiatrycznym w  Lubiążu– 60 łóżek, z terminem realizacji do dnia  

31 grudnia 2008: 

2. dla szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu określa się 40 łóżek,  

3. w szpitalu psychiatrycznym w Stroniu Śląskim-25 łóżek,  

4. w szpitalu psychiatrycznym w Krośnicach-  25 łóżek. 

Załącznik  nr 2 w/w rozporządzenia  nie był do chwili obecnej aktualizowany, a jego 

treść z wielu powodów nie odzwierciedla sytuacji organizacyjnej i roli  wyszczególnionych 

placówek. 

Załącznik nr 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej określa liczbę łóżek w województwie 

dolnośląskim, dysponujących warunkami wzmocnionego zabezpieczenia -w szpitalu 
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w Lubiążu - w ilości 30 łóżek oraz Załącznik nr 3 tego Rozporządzenia określa 30 łóżek 

w szpitalu w Lubiążu -odwykowych o wzmocnionym zabezpieczeniu. 

Rozmieszczenie łóżek  zgodnie z w/w rozporządzeniami nie jest już aktualne. 

Postępujący od czerwca 2008 r. proces realizacji planu modernizacyjnego lecznictwa 

stacjonarnego istotnie wpłynie na kierunki  przemieszczania łóżek w poszczególnych 

placówkach  leczniczych.  Aktualne potrzeby w zakresie łóżek w oddziałach psychiatrycznych 

o zabezpieczeniu wzmocnionym wskazują, że 60 łóżkowy oddział w Szpitalu w Lubiążu 

w pełni zabezpiecza potrzeby województwa dolnośląskiego. Podobnie w zakresie oddziałów 

sądowych o podstawowym zabezpieczeniu  60 łóżkowy oddział w Szpitalu w Bolesławcu oraz 

docelowo 90 łóżkowy ośrodek w Szpitalu w Lubiążu w pełni zaspokajają potrzeby w tym 

zakresie dla województwa dolnośląskiego.  

 
W obecnym stanie wiedzy na temat leczenia chorych psychicznie, zgodnie z NPOZP należy 

wprowadzić, a następnie realizować model psychiatrii środowiskowej. Model ten jest 

bardziej humanitarny, efektywniejszy i tańszy od obecnie jeszcze powszechnego, 

szczególnie na Dolnym Śląsku modelu izolacyjnego. 
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II. STAN OBECNY 
 

Tabela 1 Obecna i docelowa liczba łóżek w województwie Dolnośląskim 

Psychiatryczne łóżka dla dorosłych 
Województwo Łóżka 2006 Wsk. /10 tys. Wg 4/10 tys. Różnica 

DOLNOŚLĄSKIE 1074 (909) 3,59( 3,1) 1180  -106 ( 271) 
Źródło: „Stacjonarna opieka psychiatryczna w projekcie ustawy o sieci szpitali” 

Wanda Langiewicz, Monika Pasiorowska, ZOOZ Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 
Z wykorzystaniem danych z NPOZP. 

„Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie NPOZP” – 1 wrzesień 2009 r. 
( w nawiasach dane przy uwzględnieniu jedynie łóżek ogólno psychiatrycznych- bez 

psychiatrii sądowej i rehabilitacji.)  

 
Szpitale i oddziały psychiatryczne funkcjonujące w województwie 

dolnośląskim / lipiec 2009/: 
 

Tabela 2. Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ Zgorzelec 

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ 
Zgorzelec 59-900 ul. Lubańska 11-12. 

L.p. 
Kod 

oddziału 
Charakter oddziału Specjalność oddziału 

 
Liczba łóżek 

 
1. 

 
4700 

 
Psychiatryczny 

 
Oddział psychiatryczny 

63 

SUMA: 4700  63 

1. 4740 Terapii uzależnień od 
alkoholu 

Oddział Terapii 
Uzależnienia od 

alkoholu 

40 

SUMA: 4740  40 

1. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy psychiatryczny 

167 

SUMA: 5172  167 

 
 
Krótka charakterystyka bieżącej działalności szpitala: 
 

Oddziały psychiatryczne zlokalizowane są  w Sieniawce, ale formalnie i organizacyjnie 

stanowią część Szpitala w Zgorzelcu. Kompleks w Sieniawce zbudowany został w latach 30-

tych XX w.  pierwotnie dla wojsk niemieckich stacjonujących w tym miejscu. W czasie II 

wojny światowej ulokowano tam obóz jeniecki. Działalność wznowiono jako szpital 

psychiatryczny w latach 50 XX wieku. Obecnie usługi zdrowotne prowadzone są w 3 
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pawilonach tj. I, II i III. Na terenie szpitala znajduje się kilka budynków, które zajmują 

mieszkańcy miejscowości i okolic oraz byli i obecni pracownicy szpitala.  

Usługi prowadzone są w : 

 Pawilon nr 1 - 2-kondygnacyjny - na parterze ulokowany jest oddział psychiatryczny 

ogólny /kod 4700/ w liczbie 26 łóżek, na pierwszym piętrze ulokowano oddział ZOL–A 

44 łóżka; 

 Pawilon nr 2 - 3-kondygnacyjny - na parterze zlokalizowano oddział psychiatryczny, 

na I  piętrze ulokowano oddział ZOL–B 44 łóżka, na 2 piętrze oddział terapii 

uzależnień od alkoholu /kod 4740/ w liczbie 40 łóżek; 

 Pawilon nr 3 zajmują 2 oddziały zakładu opiekuńczo - leczniczego /kod 5172/ na 

parterze ZOL-C 42 łóżka, na 2 piętrze ZOL-E 37 łóżek; w sumie w trzech budynkach 

prowadzone są usługi zakładu opiekuńczo leczniczego /kod 5172/ w liczbie 167 łóżek. 

 

Tabela 3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim  

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
Ul. Morawka 1, 57 – 550 Stronie Śląskie 

L.p. 
Kod 

oddziału 
Charakter oddziału Specjalność oddziału 

 
Liczba  łóżek 

1. 4700 Psychiatryczny Oddział nr 2 – 
psychiatryczny ogólny 

45 

2. 4700 Psychiatryczny Oddział nr 3 – 
psychiatryczny ogólny 

45 

3. 4700 Psychiatryczny Oddział Psychiatrii 
Sądowej 

40 

SUMA: 4700  130 

1. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 1 – 
psychiatryczny 

42 

2. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 3 – 
psychiatryczny 

48 

3. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 4 – 
psychiatryczny 

44 

4. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 5 – 
psychiatryczny 

44 

5. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 6 – 
psychiatryczny 

44 
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6. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 7 – 
psychiatryczny 

44 

7. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 8 – 
psychiatryczny 

44 

8. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

ZOL nr 9 – 
psychiatryczny 

44 

SUMA: 5172  354 

 

Krótka charakterystyka bieżącej działalności szpitala: 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim powstał w 1952 r. 

na bazie budynków wybudowanych dla robotników kopalni uranu. Leczenie prowadzone jest 

w budynkach szpitalnych na terenie nie ogrodzonym i nie wyodrębnionym z infrastruktury 

miasta Stronia Śląskiego. 

Opis stacjonarnych usług zdrowotnych prowadzonych obecnie: 

 2 oddziały psychiatryczne ogólne /kod 4700/ nr 2 i 3, po 45 łóżek każdy, w sumie 90 

łóżek. 

 1 oddział psychiatrii sądowej /kod 4700/, 40 łóżek. 

 oddziały zakładu opiekuńczo – leczniczego /kod 5172/ - w sumie 354 łóżka: zol nr 1 – 

42 łóżka, zol nr 3 – 48 łóżek, zol nr 4 – 44 łóżka, zol nr 5 – 44 łóżka, zol nr 6 – 44 łóżka, 

zol nr 7 – 44 łóżka, zol nr 8 – 44 łóżka, zol nr 9 – 44 łóżka. 

 

Tabela  4.  Zespół Publicznych ZOZ w Miliczu. 

Zespół Publicznych ZOZ 
ul. Grzybowa, Milicz 56-300 

L.p. 
Kod 

oddziału 
Charakter oddziału Specjalność oddziału 

 
Ilość łóżek 

1. 4700 Psychiatryczny Oddział Psychiatryczny 
Ogólny A 

110 

SUMA: 4700  110 

1. 4742 Leczenia alkoholowych 
zespołów 

abstynencyjnych 
(detoksykacji) 

Oddział Detoksykacji 
Alkoholowej 

10 

SUMA: 4742  10 

 4744 Terapii uzależnień od 
alkoholu 

Oddział Terapii 
Uzależnień od Alkoholu 

20 
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SUMA: 4744  20 

 4705 Psychiatryczny dla 
Dzieci i Młodzieży 

Oddział Psychiatryczny 
dla Dzieci i Młodzieży 

25 

SUMA: 4705  25 

 

 
Zgodnie z decyzją Sejmiku Wojewódzkiego Szpital w Krośnicach został zlikwidowany, 
a oddziały psychiatryczne kontynuują od początku 2009 r. swoją działalność w nieodległym 
Szpitalu w Miliczu w nowoczesnej siedzibie.  Liczba łóżek ogólnopsychiatrycznych pozostała 
praktycznie niezmieniona.   
 

Tabela 5. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Al. 1000-lecia 16, 59-700 
Bolesławiec 

L.p. 
Kod 

oddziału 
Charakter oddziału Specjalność oddziału 

 
Liczba  łóżek 

 
1. 

 
4700 

 
Psychiatryczny 

 
Psychiatryczny Ogólny 3 

 
62 

2. 4700 Psychiatryczny Psychiatryczny Ogólny 4 30 

3. 4700 Psychiatryczny Psychiatryczny Ogólny 
sądowy -5 

45 

4. 4700 Psychiatryczny Psychiatryczny Ogólny 8 63 
 

       SUMA: 4700  200 

1. 4705 Psychiatryczny   Psychiatryczny dla 
dzieci i młodzieży                    

20 

  SUMA: 4705  20 

1. 4710 Psychiatryczny dla 
chorych somatycznie 

Psychosomatyczny 4 20 

SUMA: 4710  20 

 4742 Leczenia alkoholowych 
zespołów 

abstynencyjnych 
(detoksykacji) 

Detoksykacyjny dla 
uzależnionych od 

alkoholu 8 

24 

SUMA: 4742  24 

1. 4740 Leczenia uzależnień Leczenia uzależnień- 7 44 

SUMA: 4740  44 

1. 5172 Opiekuńczo-leczniczy 
psychiatryczny 

Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy Psychiatryczny 

2 , 6, 9 

130 
 

SUMA: 5172  130 
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Krótka charakterystyka bieżącej działalności szpitala: 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu został wybudowany 

w latach 1857 – 1863. Ma charakter pawilonowy, wyodrębniony ze struktury miejskiej, 

ogrodzony. Oddziały szpitalne umieszczone są w 8 budynkach. 

Opis stacjonarnych usług zdrowotnych prowadzonych obecnie: 

 Pawilon nr 2  ZOL /kod 5172/ w liczbie 55 łóżek- budynek przeznaczony do 

przekazania  miastu , podobnie jak pawilon nr 1. 

 Pawilon nr 3 na 2 kondygnacjach ulokowano dwa oddziały psychiatryczne ogólne 

/kod 4700/: oddział 3A – 31 łóżek i oddział 3B – 31 łóżek 

 Pawilon nr 4 na 2 kondygnacjach ulokowano: na parterze oddział psychosomatyczny 

/kod 4710/ w liczbie 20 łóżek ( przejdzie do pawilonu nr 8), na pierwszym piętrze 

oddział psychiatryczny ogólny /kod 4700/ w liczbie 30 łóżek 

 Pawilon nr 5 w budynku 3-kondygnacyjnym na drugim piętrze ulokowano oddział 

psychiatryczny ogólny sądowy o podstawowym zabezpieczeniu /kod 4700/ w liczbie 

45 łóżek; na parterze oddział neurologiczny ( 44 łóżka)  i 16 łóżek rehabilitacyjnych; 

na I piętrze zlokalizowano 20 łóżkowy oddział dla dzieci i młodzieży, 

 Pawilon nr 6 w budynku 3-kondygnacyjnym na parterze, pierwszym i drugim piętrze 

ulokowano ZOL 6 /kod 5172/ z liczbą 36 łóżek 

 Pawilon nr 7 w budynku 3-kondygnacyjnym na parterze i pierwszym piętrze 

ulokowano oddział leczenia uzależnień /kod 4740/ w liczbie 44 łóżek i oddział 

detoksykacyjny 24 łóżka, 

 Pawilon nr 8 w budynku 3-kondygnacyjnym, na pierwszym piętrze zlokalizowany jest 

oddział psychiatryczny ogólny 8B /kod 4700/ w liczbie 32 łóżek, na drugim piętrze 

oddział psychiatryczny ogólnym 8C /kod 4700/ w liczbie 31 łóżek; na parterze 

przewidziano oddział psychosomatyczny 20 łóżkowy po przeniesieniu z pawilonu nr 4. 

 Pawilon nr 9 w budynku 2-kondygnacyjnym na parterze i pierwszym piętrze 

ulokowano ZOL-9 /kod 5172/ 39 łóżka 
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W pawilonach istnieją kondygnacje obecnie wolne /w niektórych prowadzone są remonty/, 

mogące służyć do prowadzenia w przyszłości dowolnych usług psychiatrycznych. Konieczne 

jest modernizacja pomieszczeń niezbędnych dla poradni oraz administracji.  

 

Tabela 6. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
Ul. Mickiewicza 1 56-100 Lubiąż 

L.p. 
Kod 

oddziału 
Charakter oddziału Specjalność oddziału 

 
Liczba 
łóżek 

 
1. 

 
4732 

Psychiatrii sądowej 
o wzmocnionym 
zabezpieczeniu 

 I Oddział psychiatrii sądowej o 
wzmocnionym zabezpieczeniu 

 
60 

SUMA 4732  60 

1. 4730 Psychiatrii sądowej IV Oddział psychiatrii sądowej 45 
 

SUMA 4730  45 

1. 4700 Psychiatryczny V Oddział psychiatryczny Ogólny 60 

2. 4700 Psychiatryczny VI Oddział psychiatryczny Ogólny 60 

SUMA: 4700  120 

1. 5172 Opiekuńczo-
leczniczy 

psychiatryczny 

C- Opiekuńczo-Leczniczy  
76 

2. 5172 Opiekuńczo-
leczniczy 

psychiatryczny 

E – Opiekuńczo – Leczniczy  
75 

SUMA: 5172  151 

1. 4737 Odwykowy                 
o wzmocnionym 

zabezpieczeniu dla 
młodzieży 

II Oddział odwykowy   o wzmocnionym 
zabezpieczeniu dla młodzieży  

30 

SUMA: 4737  30 

1. 4733 Psychiatrii sądowej      
o wzmocnionym 

zabezpieczeniu dla 
młodzieży 

III Oddział psychiatrii sądowej                         
o wzmocnionym zabezpieczeniu dla 

młodzieży 
30 

SUMA: 4733  30 
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Krótka charakterystyka bieżącej działalności szpitala: 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu prowadzi usługi 

zdrowotne na wydzielonym i ogrodzonym terenie, w pawilonach szpitalnych  zbudowanych 

w latach 1902 – 1910. Cały obiekt wprowadzony jest do Rejestru Zabytków. 

Opis stacjonarnych usług zdrowotnych prowadzonych obecnie: 

 2 oddziały psychiatryczne ogólne /kod 4700/ w 3 budynkach: bud. Nr 3 – oddział VI a 

– oddział psychiatryczny ogólny, żeński, 49 łóżek, bud. Nr 4 – oddział V 

psychiatryczny, ogólny, męski – 60 łóżek, bud. Nr 13 – VI b – oddział psychiatryczny, 

koedukacyjny, somatyczny – 11 łóżek.  

 1 oddział psychiatrii sądowej/kod 4730/ w budynku nr 9, 45 łóżek, koedukacyjny, dla 

dorosłych.  

 1 oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, męski dla dorosłych 

/kod 4732/w budynku nr 20, 60-łóżkowy, 

 1 oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży /kod 4737/w 

bud nr 7, 30 – łóżkowy, koedukacyjny. 

 1 oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży / kod 

4733/ w bud nr 8/koedukacyjny – 30 łóżek. 

 2 oddziały zakładu opiekuńczo – leczniczego /kod 5172/ - oddział C – 76 łóżek i 

oddział E – 75 łóżek. 

 

 
Wolne, nieczynne budynki na terenie obiektu: 

 budynek nr 15 – z możliwością po remoncie prowadzenia do 65 – 70 łóżek dowolnych 

usług psychiatrycznych, 

 budynek nr 6 – obecnie prowadzony jest remont i adaptacja do powstania 45 

łóżkowego oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu / projekt 

związany z przeniesieniem usług psychiatrii sądowej  ze szpitali w Stroniu Śląskim -40 

łóżek -  i Sieniawki- 5 łóżek/. 

 budynek nr 10 – z możliwością  prowadzenia po remoncie do 35 łóżek dowolnych 

usług psychiatrycznych. 

W Załączniku nr 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. 

w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania 
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i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej określono liczbę łóżek 

w województwie dolnośląskim dysponujących warunkami wzmocnionego 

zabezpieczenia w Szpitalu w Lubiążu na  30 łóżek oraz w Załączniku nr 3 tego 

Rozporządzenia określono w  liczbie   30 łóżek w Szpitalu w Lubiążu -odwykowych 

o wzmocnionym zabezpieczeniu. 

W załączniku nr 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego, 

przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu 

powoływania komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających w wykazie 

zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków 

zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia i ich pojemności 

w Szpitala w Lubiążu określono : 

1. oddział psychiatrii sądowej 45 łóżkowy. 

2. oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla   młodzieży 30 łóżkowy. 

3. oddział  psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży 30 

łóżkowy. 

Zmiany te spowodowane były (oprócz dostosowania do aktualnych wymogów 

legislacyjnych) również  adaptacją do dynamicznie zmieniających się potrzeb 

zdrowotnych związanych ze zjawiskami epidemiologicznymi na Dolnym Śląsku. 

Stąd w okresie od czerwca 2008 r. do czerwca 2009 r. przekształcono oddział 

psychiatryczny ogólny 45 łóżkowy w oddział psychiatrii sądowej 45 łóżkowy. 

W związku z tym  zredukowano o 55 liczbę łóżek psychiatrycznych ogólnych 

i powołano 30 łóżkowy oddział psychiatrii sądowej dla młodzieży. 

Zagadnienie liczby i wielkości oddziałów psychiatrii sądowej jest złożone. W ciągu 

ostatnich kilku lat ( szczególnie 2 ostatnich lat) obserwuje się  spadek orzekanych 

przez sądy internacji o wzmocnionym zabezpieczeniu. W rezultacie wydaje się 

niecelowe powoływanie w 2010 roku kolejnego oddziału psychiatrii sądowej 

o wzmocnionym zabezpieczeniu w Szpitalu w Lubiążu, ponieważ obecnie działający 

oddział o tym stopniu zabezpieczenia/ 60 łóżkowy/ wystarczy do zabezpieczenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego dla całego Dolnego Śląska. W tym okresie nie 

zaobserwowano, aby liczba orzekanych internacji o wzmocnionym stopniu 

zabezpieczenia przekraczała pojemność działającego oddziału. Konsekwentnie, nie 
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ma epidemiologicznych podstaw do utworzenia oddziałów o wzmożonym 

zabezpieczeniu w Stroniu Śląskim, Bolesławcu i  Miliczu tak jak zapisano to 

w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w 2004 i 2005 r. (Mimo licznych interwencji ze 

strony środowiska psychiatrycznego na Dolnym Śląsku oraz ze strony organu 

założycielskich zapisy załączników w/w Rozporządzenia nie uległy zmianie. Aktualnie 

dokonywana jest ich aktualizacja).  

W związku z planowanym uruchomieniem 45 łóżkowego oddziału psychiatrii sądowej 

o podstawowym zabezpieczeniu w Szpitalu w Lubiążu (przeniesionego ze szpitala w 

Stroniu Śląskim plus 5 łóżek ze Szpitala w Zgorzelcu -Sieniawka) konieczne jest 

zmodernizowanie kotłowni szpitala w Lubiążu.  

 
 

Tabela 7. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Złotoryi 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 
Ul. Szpitalna 9; 59-500 Złotoryja 

L.p. 
Kod 

oddziału 
Charakter oddziału Specjalność oddziału 

 
Ilość łóżek 

1. 4700 Psychiatryczny Psychiatryczny  
Ogólny I 

40 

2. 4700 Psychiatryczny Psychiatryczny  
Ogólny II 

40 

3. 4700 Psychiatryczny Oddział Psychiatryczny 
Rehabilitacyjny 

37 

SUMA: 4700  117 

1. 4742 Leczenia 
alkoholowych 

zespołów 
abstynencyjnych 

(detoksykacji) 

Lecz. Zespół Abst. Dla 
uzależnionych od 

alkoholu 

20 

SUMA: 4742  20 

1. 4748 Leczenia zespołów 
abstynencyjnych po 

substancjach 
psychoaktywnych 

(detoksykacji) 

Lecz. Zespół Abst. Dla 
uzależnionych od 

środków psychakt. 

10 

SUMA: 4748  10 

1. 4740 Leczenia uzależnień Leczenia uzależnień 30 

SUMA 4740  30 
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Krótka charakterystyka bieżącej działalności szpitala: 

 Szpital w Złotoryi zbudowano w 1900 r. W latach 70 – tych XX wieku został 

wyremontowany. Szpital prowadzi filię leczenia psychiatrycznego, środowiskowego 

w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 83 pod nazwą Ośrodek Psychiatryczny i Odwykowy Opieki 

Zdrowotnej. Podstawowa część tych obiektów została zbudowana w XIX wieku, 

a wyremontowana w 2000 roku. Obiekty pozyskane zostały po byłych koszarach wojsk 

radzieckich, stacjonujących w Legnicy. 

Znajduje się tam: 

 dzienny oddział psychiatryczny /kod 2700/– 20 miejsc, 

 całodobowy oddział terapii uzależnień /kod 4740/ - 27 miejsc 

 poradnia zdrowia psychicznego 

Opis stacjonarnych usług zdrowotnych prowadzonych obecnie w głównym budynku w 

Złotoryi: 

 2 oddziały psychiatryczne – ogólne /kod 4700/ 1 i 2 po 40 łóżek, w sumie 80 łóżek, 

 1 oddział psychiatryczny rehabilitacyjny /kod 4700/ w liczbie 37 łóżek, 

 1 pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych dla uzależnionych od alkoholu 

/kod 4742/ w liczbie 20 łóżek, 

 1 pododdział leczeniu zespołów abstynencyjnych dla uzależnionych od środków 

psychoaktywnych /kod 4748/ w liczbie 10 łóżek, 

 1 pododdział leczenia uzależnień /kod 4740/ w liczbie 30 łóżek. 

Tabela 8.  Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. 

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
Wyb. J.C. Korzeniowskiego Wrocław 

L.p. 
Kod 

oddziału 
Charakter oddziału Specjalność oddziału 

 
Ilość łóżek 

1. 4700 Psychiatryczny I Oddział psychiatryczny 30 

2. 4700 Psychiatryczny II Oddział psychiatryczny 30 

3. 4700 Psychiatryczny III Oddział psychiatryczny 30 

4. 4700 Psychiatryczny IV Oddział psychiatryczny 30 

5. 4700 Psychiatryczny V Oddział psychiatryczny 30 

6. 4700 Psychiatryczny VI Oddział psychiatryczny 30 

7. 4700 Psychiatryczny VII Oddział psychiatryczny 29 

SUMA: 4700  209 
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1. 4740 Leczenia uzależnień Oddział leczenia 
uzależnień 

20 

SUMA:  4740  20 

1. 4742 Leczenia 
alkoholowych 

zespołów 
abstynencyjnych 

(detoksykacji) 

Oddział detoksykacji 
(alkoholowy) 

22 

SUMA: 4742  22 

 
1. 

4748 Leczenia zespołów 
abstynencyjnych po 

substancjach 
psychoaktywnych 

(detoksykacji) 

Oddział detoksykacji 
(narkotyki i inne 

substancje 
psychoaktywne) 

 
10 

SUMA: 4748  10 

 

Krótka charakterystyka bieżącej działalności szpitala: 

Szpital został zbudowany w latach 1885 – 1888 r. Składa się z budynku głównego 

o charakterze bloku frontowego i przylegających do niego dwóch skrzydeł bocznych. Na 

terenie ogrodzonego obiektu znajdują się jeszcze dwa budynki, w których prowadzone są 

usługi stacjonarne – psychiatryczne. W jednym działa oddział VII psychiatryczny ogólny 

a w drugim oddziały odwykowe, w ramach WOTUW. 

Opis stacjonarnych usług zdrowotnych prowadzonych obecnie w głównym bloku budynku – 

kod 4700: 

 oddział psychiatryczny ogólny I – 26 łóżek, 

 oddział psychiatryczny ogólny II – 29 łóżek, 

 oddział psychiatryczny ogólny III – 28 łóżek, 

 oddział psychiatryczny ogólny IV – 29 łóżek, 

 oddział psychiatryczny ogólny V – 29 łóżek, 

 oddział psychiatryczny ogólny VI – 29 łóżek,  

 oddział psychiatryczny dzienny I /kod 2700/ - 25 miejsc, 

 oddział psychiatryczny dzienny II /kod 2700/ - 25 miejsc, 

 oddział psychiatryczny dzienny III /kod 2700/ - 25 miejsc, 

 oddział dzienny leczenia nerwic /kod 2700/ - 25 miejsc, 

w wyodrębnionym budynku na terenie szpitala: 
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 oddział psychiatryczny ogólny VII – 29 łóżek, 

oraz w wyodrębnionym budynku na terenie szpitala w ramach WOTUW: 

 oddział leczenia uzależnień /kod 4740/, alkoholowy – 20 łóżek, 

 oddział detoksykacyjny – alkoholowy /kod 4742/ - 22 łóżka, 

 oddział detoksykacyjny od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych /kod 

4748/ - 10 łóżek, 

 oddział dzienny alkoholowy /kod 2712/ - 20 miejsc. 

 
 

Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem 
oddziałów dziennych  

(dane zaktualizowane na 2009 rok uzyskane m.in. od konsultanta wojewódzkiego d/s 

psychiatrii dzieci i młodzieży) 

 

 

Tabela 9. Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem oddziałów 
dziennych. 

L.p. Nazwa placówki Adres placówki  Kod 

świad. 

Liczba 
łóżek 

Liczba 
miejsc 

1. Szpital im. 
Gromkowskiego 

( przy ul. Kasprowicza) 

ul. Kasprowicza 64/66 51-
137 Wrocław 

4701 

2701 

12 

- 

- 

10 

2. Zespół Publicznych ZOZ 

 
Ul. Grzybowa, Milicz 56-

300 
4701 25 - 

3. NZOZ Sudeckie Centrum 
Zdrowia 

ul. Strzelińska 8  

58-230 Niemcza 

4705 27 - 

4. Oddział Dzienny 
Psychiatryczny dla Dzieci i 

Młodzieży 

ul. Białowieska 74 a  

54-235 Wrocław 

2701 - 89 

5. Dzienny Ośrodek 
Psychiatrii i Zaburzeń 

Mowy 

ul. Żmigrodzka  

134 51-131 Wrocław 

2701 - 75 

6. Centrum Rehabilitacji i 
Neuropsychiatrii 

„Celestyn” 

Ul. Mikoszów 27  

57-100 Mikoszów 

2701 - 30 

7. Oddział Psychiatryczny 
dla Dzieci  i Młodzieży 

Ul. Tysiąclecia 30 

59-700 Bolesławiec 
4705 20  

ŁĄCZNIE 84 204 
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Placówki zajmujące się leczeniem odwykowym na terenie 
województwa dolnośląskiego 2007 r.: 

Tabela 10.  Placówki lecznictwa odwykowego na terenie Województwa Dolnośląskiego 

Lp. Nazwa placówki Adres placówki Res. Kod Ilość 
łóżek 

 
 
 

1. 

 
S.Z.P.O.Z. 

SP ZOZ 
Wojewódzki Ośrodek Terapii 

Uzależnień i Współuzależnienia 
 OLAZA 
 COTU 
 ODTU 
 Wojewódzka PrzychodniaTerapii 

Uzależnień i Współuzależnienia 

 
 
 

Ul. Wyb.J.C. 
Korzeniowskiego 18 

50-226 Wrocław  
 

 
 
 
 
 

4742 
4740 
2712 

 
1740 

 
 
 
 
 

22 
20 
20 

 
 

2. 

 
Ośrodek Terapii Uzależnienia i 

Współuzależnienia Radzimowice 
NZOZ 

 COTU 
 Poradnia Leczenia Uzależnień 

 
 

ul. Dolna 4 
58-580 Szklarska Poręba 

 

 
 
 
 

4740 
1740 

 
 
 
 

24 
 

 
3. 

 
             Zespół Publicznych ZOZ  

 OLAZA 
 COTU 

 
Ul. Grzybowa 
56-300 Milicz 

 

 
 

4742 
4744 

 
 

10 
20 

 
 

4. 

 
Sp ZOZ  

Zakład Lecznictwa Odwykowego Dla 
Osób Uzależnionych od Alkoholu 
 COTU 
 
 Poradnia Dla Osób 

Uzależnionych i 
Współuzależnionych 

 
 
 Poradnia Dla Osób 

Uzależnionych i 
Współuzależnionych 

 
 Poradnia Dla Osób 

Uzależnionych i 
Współuzależnionych 

 
 

Ul. Parkowa 8 
58-379 Czarny Bór 

 
 
 

Ul. Sienkiewicza 8a 
57-400 Bystrzyca 

Kłodzka 
 

Ul. Osiedle Sudeckie 12 
58-160 Świebodzice 

 
Ul. Chrobrego 5 
58-100 Świdnica 

 
 
 
 
 

4744 
 

1744 
 
 
 

1744 
 
 

1744 

 
 
 
 
 

85 

 
5. 

 
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Sieniawce 
 COTU 

 
Ul. Rolnicza 25 

59-921 Sieniawka 
 

 
 

4744 

 
40 

(NFZ 26) 



 

 
25 

 

 
 

 

Opracowano na podstawie: WOTUW Wrocław 2008 r.  

wg wskaźników NPOZP 

 

SKRÓTY: 
COTU  - Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień 
OLAZA - Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
ODTU  - Oddział Dzienny Terapii Uzależnień  

 

 
Charakterystyka lecznictwa psychiatrycznego – stacjonarnego 

i ambulatoryjnego województwa dolnośląskiego. 
 

A. Lecznictwo psychiatryczne stacjonarne z uwzględnieniem łóżek 

opiekuńczo – leczniczych, leczniczo – opiekuńczych i sądowych 

Przyjęcie do realizacji przez Sejmik Wojewódzki w czerwcu 2008 r. planu modernizacji 

stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku spowodowało 

 
6. 

 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 
 COTU 

 
Ul. Chojnowska 81 

59-220 Legnica 

 
4744 

 
37 

 

 

7. 

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych 

 COTU 

 Poradnia Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu I 

Współuzależnienia  

 OLAZA 

 

 

Ul. Tysiąclecia 30 

59-700 Bolesławiec 

 

 

 

 

4740 

1744 

 

4742 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

8. 
 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 

 OLAZA 

 Poradnia Dla Uzależnionych i 

Współuzależnionych 

 

Ul. Szpitalna 9 

59-500 Złotoryja 

 

 

4742 

 

1744 

 

17 

 

9. 
 

Niepubliczny Ośrodek Terapii 

Uzależnień Od Alkoholu 

 Poradnia Leczenia Uzależnień 

 DOTU 

 COTU 

 

 

Powstańców Śl. 10 

59-220 Legnica 

 

 

 

 

1740 

2712 

4740 

 

 

 

 

15 

22 
 

10. 
 

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo I 

Psychicznie Chorych 

 inne (młodzież sądownie) 

 

Ul. Mickiewicza 1 

56-100 Lubiąż 

 

 

 

 

4737 

 

 

 

30 
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uruchomienie szeregu działań organizacyjnych i modernizacyjnych, które w istotny  

sposób w bardzo krótkim czasie zmieniły obraz lecznictwa psychiatrycznego 

w województwie. Cały plan zakładał czas realizacji do 2010 r. Wiele jednak projektów 

zostało już w dużym stopniu zrealizowanych, kolejne są w trakcie przygotowania do 

realizacji lub są realizowane.  

 

 

Struktura i model opieki psychiatrycznej w województwie dolnośląskim odbiega jednak 

nadal w dość dużym stopniu od celów   określonych w NPOZP:  

 
1. Nierównomierne rozlokowanie łóżek psychiatrycznych ogólnych- (przez równomierne 

rozmieszczenie łóżek bądź usług zdrowotnych rozumie się odległość od miejsca 

zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i określa się w czasie jako 

1 h dojazdu, bądź w km – od 60 do 70 km), - oddziały/ łóżka funkcjonują  w 7 szpitalach 

psychiatrycznych: w Bolesławcu, Lubiążu, Sieniawce, Stroniu Śląskim, Wrocławiu 

i Złotoryi.  

 Dwa szpitale: w Sieniawce i Stroniu Śląskim działają na obrzeżach województwa, co 

utrudnia do nich dostęp i pozostaje  w sprzeczności do założeń NPOZP.  

Znaczna część opieki psychiatrycznej stacjonarnej skoncentrowana jest w szpitalach 

monospecjalistycznych - psychiatrycznych, co również pozostaje  w sprzeczności do 

założeń NPOZP. Taka sytuacja zwiększa stygmatyzację chorych, wywołuje zaburzenia 

hospitalizacyjne i złe nawyki, a w stanach nagłych w psychiatrii jak majaczenia i stany 

zagrożenia życia przy ograniczonej bazie diagnostycznej i leczniczej szpitali 

psychiatrycznych, często uniemożliwia ratowanie życia chorych.  

W okresie czerwiec 2008-czerwiec 2009 nastąpiły istotne  zmiany poprawiające sytuację 

w równomiernym dostępie do świadczeń psychiatrycznych będące wyrazem realizacji 

planu z 2008 r. W styczniu 2009 r. uruchomiono 20 łóżkowy Oddział Psychiatryczny 

w Wojewódzkim Szpitalu w Legnicy. W ten sposób poprawiono dostępność do 

świadczeń psychiatrycznych w tej części województwa( powiat Legnica, Lubin. Głogów),  

a także przełamano funkcjonujący do tej pory izolacyjny model ośrodków 

psychiatrycznych.  
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Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy- pokój zabiegowy. 

 

 

Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy.  
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Od połowy 2008 r. uruchomiono program inwestycyjny w Szpitalu im. Dr A. 

Sokołowskiego w Wałbrzychu celem przeniesienia od 1 października 2009 r. części usług 

ze Stronia Śląskiego (ok. 90 miejsc w oddziałach ogólno psychiatrycznych  i w oddziale 

dziennym). Powstanie w ten sposób (wraz z uruchomioną Poradnią i Oddziałem 

Dziennym) ośrodek psychiatryczny spełniający wymogi stawiane Centrum Zdrowia 

Psychicznego zlokalizowanego optymalnie przy wielospecjalistycznym szpitalu 

wojewódzkim. Pełne uruchomienie ośrodka nastąpi  1 października 2009 r. 

 

 

 

 

Budynek Oddziału Dziennego w Szpitalu Im. Dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. 
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Budynek Oddziałów Psychiatrycznych w Szpitalu im. Dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.  

 

2. Wielkość ośrodków psychiatrycznych- wszystkie szpitale psychiatryczne 

w województwie mają poniżej 300 łóżek i tym samym mieszczą się w zakładanym 

w NPZOP wskaźniku. 

3. Infrastruktura -  praktycznie we wszystkich szpitalach psychiatrycznych jest zaniedbana 

i wymaga remontów w różnym zakresie: w Stroniu Śląskim, Sieniawce, Bolesławcu, 

Wrocławiu, Lubiążu i Złotoryi. 

 

W okresie czerwiec 2008- czerwiec 2009 podjęto intensywne prace modernizacyjne 

będące realizacją planu z 2008 r. 

 

W Szpitalu w Lubiążu ( nakłady ok. 2,2 mln zł do końca  2009 r.) trwa przebudowa 

pawilonu nr 6  na potrzeby 45 łóżkowego oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym 

zabezpieczeniu,  który będzie przeniesiony do końca 2009 r. ze Szpitala w Stroniu Śląskim 

( plus 5 łóżek ze Szpitala w Zgorzelcu-Sieniawce).  
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Szpital Psychiatryczny w Lubiążu- sale chorych w czasie modernizacji. 

 

 

Szpital Psychiatryczny w Lubiążu- budynki w czasie modernizacji. 
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W  Bolesławcu (nakłady ok. 2 mln zł) prowadzone są prace modernizacyjne w kilku 

pawilonach szpitalnych. Od 1 października uruchomiony zostanie ośrodek psychiatryczny 

w Wałbrzychu powstały po modernizacji pawilonów szpitala (nakłady ok. 11 mln zł) i po 

przeniesieniu świadczeń ogólnopsychiatrycznych ze szpitala w Stroniu Śląskim. 

W styczniu 2009 r. całość świadczeń ze Szpitala w Krośnicach przeniesiono do nowych 

pawilonów  Szpitala Powiatowego w Miliczu  (Zespół Publicznych ZOZ w Miliczu). 

W Stroniu Śląskim rozpoczęto budowę pawilonu ZOL dla ok. 350 chorych. 

 

4. Liczba łóżek psychiatrycznych ogólnych – określona wg. wskaźnika w NPOZP powinna 

wynosić ok. 1180.  Względny niedobór łóżek wynoszący ok. 271 należy traktować  

w ścisłym związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz dynamiką zmian 

w strukturze systemu opieki psychiatrycznej. Wobec wyrażanego powszechnie dążenia 

środowisk do rzeczywistej zmiany modelu psychiatrii w kierunku psychiatrii 

środowiskowej należy więcej wysiłku włożyć w budowanie struktur oddziałów dziennych, 

natomiast tworzenie oddziałów stacjonarnych zarezerwować dla szpitali 

wielospecjalistycznych w większych miejscowościach tam, gdzie nie ma do tej pory 

takiego oddziału. NPOZP zakłada częściowe osiągnięcie wskaźników docelowych do 

2014 r. 

 

5. Oddziały  psychiatryczne  ogólne przy szpitalach wielospecjalistycznych-  ich brak  

stanowi znaczne naruszenie zasad opracowanych w NPOZP. Oddziały psychiatryczne 

działające w ramach szpitali wielospecjalistycznych korzystają w ramach potrzeby z bazy 

diagnostycznej i leczniczej, a tym samym z szerokiego spektrum medycznego innych 

specjalności dostępnych w szpitalu ogólnym: interny, chirurgii, neurologii itd.  

W okresie czerwiec 2008- czerwiec 2009 uruchomiono w styczniu b.r. 20 łóżkowy oddział 

Psychiatryczny w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy. W ten sposób  powstał oddział 

będący częścią wieloprofilowego szpitala wojewódzkiego. Od 1 października 2009 r. 

uruchomiony zostanie 90 łóżkowy ośrodek psychiatryczny w Szpitalu Wałbrzychu, gdzie 

przeniesione zostaną świadczenia ze Szpitala w Stroniu Śląskim. 

 

6. Niedobór oddziałów ogólnopsychiatrycznych w miastach województwa dolnośląskiego 

powyżej 70 tys. mieszkańców    / co określają wskaźniki NPOZP/ - dotyczy to Lubina, 
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Jeleniej Góry, Wałbrzycha ( sytuacja w Wałbrzychu ulegnie radykalnej poprawie od 

1 października 2009 r.), w pewnym stopniu Kłodzka. 

7. Wyraźny nadmiar łóżek opiekuńczych w liczbie 350 wg zakładanych wskaźników. 

8. Brak odpowiednio rozwiniętej psychiatrycznej opieki środowiskowej z uwzględnieniem 

oddziałów dziennych, zwłaszcza w miastach ok.  70 tys.  mieszkańców i powyżej:  

Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Lubin, Kłodzko, Bolesławiec, Świdnica. Łączny 

niedobór miejsc w oddziałach dziennych na terenie województwa dolnośląskiego 

w stosunku do zalecanych docelowych wskaźników ( ok. 885 miejsc) wynosi ok. 300. 

      Od 1 października sytuacja w opiece    dziennej  ulegnie istotnej   poprawie w Wałbrzychu   

     wraz z uruchomieniem oddziału dziennego dla 30 pacjentów . 

9. W lecznictwie psychiatrycznym sądowym w wyniku zmian restrukturyzacyjnych oraz 

nowych zjawisk epidemiologicznych nieaktualizowane wymogi Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego 

przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu 

powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających 

z 2004 r.  i 2005 r. nie będą spełnione.  

 

Szpital Psychiatryczny w Sieniawce został połączony z ZOZ-em w Zgorzelcu. W Szpitalu 

w Sieniawce wykazano 5 łóżek psychiatrycznych sądowych o podstawowym 

zabezpieczeniu (w sytuacji postulowanego przeniesienia usług psychiatrycznych do ZOZ-u 

w Zgorzelcu istnieje wątpliwość co do racjonalności  kontynuowania tego zabezpieczenia, 

głównie z tego powodu, że realizowanie detencji nawet o podstawowym stopniu 

zabezpieczenia w sytuacji postulowanego przeniesienia oddziału psychiatrycznego do 

szpitala ogólnego jest niemożliwe do realizacji; należy założyć w tym przypadku dalsze 

koncentrowanie tych świadczeń w Szpitalu w Lubiążu i Bolesławcu).  

 

W Szpitalu w Krośnicach wykazano 25 łóżek psychiatrycznych ogólnych o wzmocnionym 

zabezpieczeniu, z terminem realizacji do 31 grudnia 2008 r. Po przeniesieniu całości 

świadczeń ze Szpitala w Krośnicach do Szpitala w Miliczu (styczeń 2009 r.) uruchomiono 

dotychczasowy profil leczenia psychiatrycznego w oddziałach szpitalnych z niewielką 

tylko redukcją łóżek ( 183 na 165). Nie uruchomiono wskazanego w w/w rozporządzeniu 

oddziału o wzmocnionym zabezpieczeniu. W obecnej sytuacji epidemiologicznej 
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(w okresie ostatnich dwóch lat obserwuje się spadek orzekanych internacji o tym stopniu 

zabezpieczenia) wydaje się niecelowe powoływanie oddziału psychiatrii sądowej o tym 

stopniu zabezpieczenia, a tym samym należy zaprzestać przenoszenie tych usług do 

Szpitala w Lubiążu. Obecnie działający 60 łóżkowy oddział psychiatrii sądowej 

o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu w Lubiążu w zupełności pokrywa 

zabezpieczenie zdrowotne dla całego województwa dolnośląskiego. 

 

W Szpitalu w Stroniu Śląskim wykazano 25 łóżek psychiatrycznych ogólnych 

o wzmocnionym zabezpieczeniu, z terminem realizacji do 31 grudnia 2008 r. Wobec 

planowanego zakończenia udzielania świadczeń w zakresie oddziałów psychiatrycznych 

do końca 2009 r. oddział taki w Szpitalu w Stroniu Śląskim nie powstanie. Podobnie jak 

w przypadku szpitala w Krośnicach należy zaprzestać przenoszenia tych usług do szpitala 

w Lubiążu, ponieważ istniejący tam 60 łóżkowy oddział w pełni zabezpiecza potrzeby dla 

całego województwa dolnośląskiego.  

10. Brak hosteli w województwie. 

11. W województwie znajdują się obszary o znacznie gorszej dostępności do lecznictwa 

stacjonarnego – są to powiaty: kamiennogórski, jeleniogórski, wałbrzyski, świdnicki, 

dzierżoniowski, strzeliński  i górowski. 

 

B. Lecznictwo odwykowe 

Infrastruktura placówek lecznictwa odwykowego jest bardzo zróżnicowana. W wielu 

przypadkach standard  pomieszczeń jest równie zły, jak pozostałych placówek lecznictwa 

psychiatrycznego. Szczególnie trudne warunki występują w ośrodku w Czarnym Borze.  

Braki wg zakładanych wskaźników docelowych NPOZP  w zakresie łóżek terapeutycznych 

wynoszą  40 łóżek, ponadto  20 łóżek detoksykacyjnych. Braki dotyczą głównie dużych miast.  

Podobnie brakuje 20 miejsc leczenia dziennego w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. Brakuje 

łóżek dla osób zobowiązanych sądownie. Okres oczekiwania na miejsce wynosi od 2 do 3 

miesięcy. 

 

C. Psychiatria dziecięca  i młodzieżowa.  

Występuje niedoszacowanie ilości usług psychiatrycznych stacjonarnych, w zakresie łóżek 

psychiatrycznych – ogólnych oraz braki w miejscach w oddziałach  psychiatrycznych 
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dziennych.  Szczególnie wyraźna jest dysproporcja w geograficznej dostępności do świadczeń 

psychiatrycznych w zakresie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Opieki tej pozbawione są 

praktycznie obszary południowej części województwa, a szczególnie Wałbrzycha i powiatu 

wałbrzyskiego. Podobnie trudna sytuacja występuje w  Jeleniej Górze,  Legnicy, Kłodzku czy 

Lubinie. We Wrocławiu funkcjonuje jedynie 12 łóżkowy ośrodek w Szpitalu im. 

Gromkowskiego  (przy ul. Kasprowicza). Jest to jednak oddział przeznaczony dla małych 

dzieci. Brak jest ośrodka dla dzieci starczych i młodzieży, który zabezpieczałby  

kompleksowość opieki sprawowanej w sposób ambulatoryjny w ośrodku przy ul. 

Białowieskiej. Realizacja tego projektu uzależniona jest od możliwości umieszczenia oddziału 

o tym profilu w nowym pawilonie pediatrycznym przy ul. Koszarowej. Niedobór łóżek 

w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w stosunku do wskaźników docelowych 

zawartych w NPOZP (118 miejsc) wynosi 34 łóżka. Niedobór miejsc w oddziałach dziennych 

wobec wskaźników docelowych (295 miejsc) wynosi 91 miejsc.  

 

D. Sytuacja finansowa placówek psychiatrycznych. 

 

W I połowie 2009 r. sytuacja finansowa placówek psychiatrycznych na Dolnym Śląsku 

znacznie poprawiła się. Spośród 7 szpitali podległych samorządowi wojewódzkiemu, 

5 zanotowało po I półroczu dodatni wynik na sprzedaży. Wynik łączny wszystkich 7 placówek 

poprawił się w stosunku do roku 2008  o 69%. Po raz pierwszy od kilku lat zadłużenie 

wszystkich placówek psychiatrycznych zmniejszyło się. Pozytywne zmiany w sytuacji 

finansowej placówek są wynikiem zmiany poziomu finansowania procedur psychiatrycznych 

dokonanej przez DOW NFZ od 1 stycznia 2009 r. Było to rezultatem intensywnej współpracy 

NFZ oraz samorządu wojewódzkiego. Istotna rolę w poprawie sytuacji odgrywa również 

intensywny proces restrukturyzacji tych placówek znacznie przyśpieszony w ciągu ostatnich 

kilkunastu miesięcy. 

 

Wnioski: 

 
1. Model lecznictwa psychiatrycznego  stacjonarnego na Dolnym Śląsku podlega od 2008 r. 

bardzo szybkim zmianom, nadal jednak wymaga konsekwentnej ewolucji  w kierunku 
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powstania modelu psychiatrii środowiskowej. W rezultacie nastąpi poprawa jakości, 

efektywności i unowocześnienia usług psychiatrycznych. 

2. Należy zmierzać do powstania oddziałów psychiatrycznych ogólnych przy szpitalach 

wielospecjalistycznych zachowując priorytety: miasta powyżej 80 tys. mieszkańców (lub 

o liczbie mieszkańców zbliżonej) i równomierne rozmieszczenie tych oddziałów 

w województwie.  

3. Należy powstrzymać powstawanie nowych oddziałów psychiatrycznych ogólnych przy 

obecnie istniejących szpitalach psychiatrycznych.  

4. Liczba łóżek  ogólnopsychiatrycznych (łącznie) w województwie powinna być zbliżona do 

zakładanej kierunkowo przez MZ w ciągu następnych 4-5 lat. Przy obecnej liczbie miejsc 

stacjonarnych należy jednak położyć główny nacisk na ich utrzymanie z poprawą 

rozmieszczenia, natomiast liczba i rozmieszczenie miejsc w oddziałach dziennych 

powinna ulec znaczącej  poprawie.  

5. Należy zaktualizować potrzeby w zakresie lecznictwa psychiatrycznego  sądowego na 

terenie województwa dolnośląskiego. Konieczne jest utworzenie Centrum Psychiatrii 

Sądowej Województwa Dolnośląskiego w Szpitalu w Lubiążu. 

6. Zarówno liczba łóżek w oddziałach stacjonarnych jak i miejsc w oddziałach dziennych dla 

dzieci i młodzieży jest niewystarczająca, podobnie jak rozmieszczenie tych ośrodków.  

7. Zmiany restrukturyzacyjne należy przeprowadzać stopniowo, etapami, aby zapobiec 

załamaniu prowadzonej obecnie opieki psychiatrycznej. 

8. Pozytywne zmiany w finansowaniu świadczeń psychiatrycznych ze strony NFZ 

spowodowały ( razem ze zmianami restrukturyzacyjnymi) istotną poprawę w sytuacji 

ekonomicznej placówek psychiatrycznych na Dolnym Śląsku w I połowie 2009 r. 
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III  PROPONOWANE ZMIANY 

 
Mapa z naniesionymi propozycjami zmian oddziałów psychiatrycznych ogólnych w szpitalach 

psychiatrycznych i oddziałach psychiatrycznych przy szpitalach wielospecjalistycznych na 

terenie Województwa Dolnośląskiego, z uwzględnieniem równomierności usług 

psychiatrycznych. 

 

Rysunek 1 Mapa Województwa Dolnośląskiego z naniesionymi propozycjami zmian  

 

 

 

Plan działania i proponowane rozwiązania. 

 

A. Działania w sferze edukacyjnej . 
 
NPOZP  powinien być traktowany przez samorządy, w tym przez samorząd wojewódzki jako  

zbiór celów, zadań i metod służących do stopniowej, ujętej w harmonogram poprawy stanu 
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zdrowia psychicznego mieszkańców Polski i województwa. Regionalny Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego (RPOZP) ujmuje te działania w perspektywie wojewódzkiej. Wdrożenie 

i realizacja RPOZP wymaga wieloletniej koordynacji działań licznych instytucji , organizacji 

i poszczególnych osób.   

1. Powołanie zespołu koordynującego realizację Programu Regionalnego- zadaniem zespołu 

będzie aktualizacja Programu z uwzględnieniem specyfiki województwa, w porozumieniu 

z organami tworzącymi programy powiatowe; zespół będzie monitorował realizację 

Programu  i dokonywał niezbędnych zmian dostosowujących założenia Programu do zmian 

epidemiologicznych i   warunków systemu opieki zdrowotnej. RPOZP odpowiadać będzie 

kierunkom i celom określonym w NPZOP  dla realizacji na poziomie województwa. Termin 

powołania zespołu- do końca października 2009 r. 

 

 

 
B. Działania w sferze infrastrukturalnej i organizacyjnej. 
 
 
 

 

I. w zakresie szpitali psychiatrycznych i oddziałów stacjonarnych: 
 

1. Zmiana organizacyjna i restrukturyzacja szpitala psychiatrycznego w Stroniu Śląskim: 

 przeniesienie dwóch oddziałów psychiatrycznych ogólnych /kod 4700/: II i III po 45 

łóżek – w sumie 90 łóżek do szpitala wielospecjalistycznego w Wałbrzychu (do 1 

października 2009 r.), 

 przeniesienie oddziału sądowego o podstawowym zabezpieczeniu  /kod 4700/ 

w liczbie 40 łóżek do budynku nr 6 w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu 

i prowadzenie tam tych usług w ramach oddziału sądowego o podstawowym 

zabezpieczeniu /kod 4730/ ( do 30 grudnia 2009 r,), 

 zmodernizować i poszerzyć bazę infrastrukturalną dla obecnie funkcjonującego 

Psychiatrycznego ZOL ( z zachowaniem dotychczasowej liczby łóżek ) w oparciu 

o rozbudowę budynku warsztatów terapii zajęciowej ( do końca 2010 r.).  
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2.  Zmiana organizacyjna i restrukturyzacja szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu: 

rozwój placówki powinien obejmować stopniowe udostępnianie niewykorzystanych 

budynków. Pawilon zajmowany obecnie przez administrację Szpitala powinien zostać 

wykorzystany do celów medycznych po przeniesieniu działu administracji do innej 

siedziby. 

3. Zmiana organizacyjna i restrukturyzacja szpitala psychiatrycznego w Lubiążu: 

Wyremontowanie i adaptacja nieczynnego obecnie budynku nr 6 do prowadzenia 

oddziału sądowego o podstawowym zabezpieczeniu ogólnego dla dorosłych /kod 

4730/ - 45 łóżkowego. Przeniesienie tam 5 łóżek sądowych o podstawowym 

zabezpieczeniu ze szpitala w  Sieniawce i 40 łóżek sądowych o podstawowym 

zabezpieczeniu ze szpitala psychiatrycznego w Stroniu Śląskim ( do 30 grudnia 2009 

r.). Utworzenie tym samym Centrum Psychiatrii Sądowej dla województwa 

dolnośląskiego w szpitalu w Lubiążu. /5 oddziałów psychiatrii sądowej na dwóch 

stopniach zabezpieczenia dla dorosłych i młodzieży/.  

Z uwagi na nadmiar łóżek ZOL-owskich w województwie dolnośląskim ( o 350)– 

ograniczenie liczby łóżek w oddziałach zakładu opiekuńczo – leczniczego 

w następujący sposób: - z ZOL C z 76 do 54 łóżek oraz w ZOL E z 75 do 64 łóżek.– 

w sumie redukcja łóżek zakładu opiekuńczo leczniczego w szpitalu w Lubiążu o 33 

łóżka, co spowoduje rozgęszczenie chorych w ZOL, a tym samych poprawi standard 

ich pobytu. Okres redukcji – 1 rok. 

4.          Organizacja szpitali we Wrocławiu i Złotoryi na tym etapie pozostaje bez zmian. 

 

 5.          Postulowana zmiana organizacyjna szpitala psychiatrycznego w Sieniawce: 

 

Z uwagi na powstanie jednego podmiotu/połączenie szpitala psychiatrycznego 

w Sieniawce ze szpitalem ogólnym w Zgorzelcu/ świadczącego usługi medyczne 

zarówno w zakresie opieki psychiatrycznej jak i lecznictwa podstawowego 

i specjalistycznego/ konieczne jest utrzymanie w połączonym szpitalu oddziału 

psychiatrycznego ogólnego i oddziału terapii uzależnień od alkoholu, biorąc pod 

uwagę argumenty przytoczone wcześniej w NPOZP. 
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Przemieszczenie 5 łóżek, które są zarezerwowane obecnie w oddziale 

psychiatrycznym ogólnym szpitala w Sieniawce do wykonywania internacji sądowej 

o podstawowym zabezpieczeniu do szpitala psychiatrycznego w Lubiążu, do budynku 

nr 6 i prowadzenie tam tych usług w ramach oddziału sądowego o podstawowym 

zabezpieczeniu /kod 4730/. 

 

Koszty realizacji tej części planu 

1. Koszty organizacyjne – restrukturyzacyjne przeniesienia łóżek psychiatrycznych 

ogólnych ze szpitala w Stroniu Śląskim w liczbie 90 do szpitala wielospecjalistycznego 

w Wałbrzychu /koszty adaptacji budynków w szpitalu w Wałbrzychu szacunkowo 

określa się na 8-11 mln zł /. 

2. Zmiana organizacyjna – restrukturyzacyjna szpitala w Bolesławcu, polegająca na 

udostępnieniu pawilonów do nowych świadczeń-  trudna do oszacowania. 

3. Koszty zmiany organizacyjnej i restrukturyzacyjnej szpitala psychiatrycznego w Lubiążu:  

- koszt adaptacji i remont budynku nr 6 – 2, 152 mln zł; 

- koszt modernizacji kotłowni z węzłem cieplnym– 5,0 mln zł; 

4. Modernizacja ZOL w Stroniu Śląskim – koszt inwestycyjny ok. 15 mln zł zł.   

 

Koszty realizacji tej części planu /adaptacja szpitali w Wałbrzychu, Lubiążu i ZOL w Stroniu 

Śląskim/ wynoszą ok. 35 152 400 zł. 

 

Termin realizacji tej części planu 

 

W pierwszym etapie 

1. Przeniesienie oddziałów psychiatrycznych ogólnych ze szpitala w Stroniu Śląskim do 

szpitala wielospecjalistycznego w Wałbrzychu - do 1 października  2009 r. 

2. Remont i adaptacja budynku nr 6 w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu i utworzenie 

tam 45 łóżkowego oddziału sądowego o podstawowym zabezpieczeniu – do 30 grudnia 

2009 r. Przeniesienie tam 5 łóżek sądowych o podstawowym zabezpieczeniu ze szpitala 

psychiatrycznego w Sieniawce oraz 40 łóżkowego oddziału sądowego ze szpitala 

w Stroniu Śląskim - do 30 grudnia 2009 roku. 
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W drugim etapie  

1. Modernizacja ZOL w Stroniu Śląskim do końca  2011 r. Aktualnie trwają intensywne 

prace przygotowujące rozpoczęcie inwestycji jeszcze w 2009 r. 

 

II. Plan dotyczący oddziałów psychiatrycznych ogólnych przy szpitalach 
wielospecjalistycznych oraz utworzenia nowych oddziałów (w tym 
oddziałów dziennych). 

 

1. Z uwagi na niedobory łóżek psychiatrycznych w liczbie ok. 271 na terenie Dolnego 

Śląska wg wskaźników NPOZP, konieczne wydaje się tworzenie oddziałów 

psychiatrycznych ok. 20-30 łóżkowych ogólnych przy szpitalach wielospecjalistycznych 

w każdym z następujących miejsc: 

1) Jeleniej Górze,  

2) Kłodzku - w sytuacji wygaszenia działalności szpitala psychiatrycznego w Stroniu 

Śląskim, w ujęciu oddziałów psychiatrycznych ogólnych, wydaje się celowe 

powstanie dla obsługi najbliższych powiatów (w tym Kotliny Kłodzkiej) oddziału 

psychiatrycznego ogólnego w szpitalu w Kłodzku - około 20 łóżek. 

2. Z uwagi na niedobory miejsc w oddziałach dziennych konieczne jest jako realizacja idei 

psychiatrii środowiskowej tworzenie oddziałów psychiatrycznych dziennych w  Jeleniej 

Górze,  Wałbrzychu, Świdnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu, Lubinie, Bolesławcu. 

Utworzenie oddziałów dziennych we Wrocławiu – potrzeby wynoszą prawdopodobnie 

4 oddziały- powinno związane być z ich lokalizacją równomiernie na całym terenie 

Wrocławia, poza siedzibą obecnego Szpitala Psychiatrycznego.  

3. Niedobory liczby łóżek w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz 

nierównomierny dostęp do tych oddziałów powoduje konieczność utworzenia 20 

łóżkowego oddziału w Szpitalu w Wałbrzychu oraz 20 łóżkowego Oddziału we 

Wrocławiu przy ul. Białowieskiej. W obu lokalizacjach wskazane jest utworzenie 

oddziałów dziennych o ok. 12 miejscach w każdym w/w oddziale.  

4. Utworzenie ośrodka leczenia odwykowego w  Wałbrzychu przy ośrodku 

psychiatrycznym i przeniesienie świadczeń z ośrodka w Czarnym Borze. Modernizacja 

ośrodka w Czarnym Borze jest ekonomicznie nieuzasadniona ( wydatek na poziomie 
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ok. 30 mln zł). Kompleksowość opieki w ośrodku psychiatrycznym w Wałbrzychu 

przemawia za budową takiego ośrodka. 

 
 
 

Termin realizacji tej części planu: 
 

–      powstanie 30 łóżkowego oddziału ogólnopsychiatrycznego w szpitalu    

        wielospecjalistycznym w Jeleniej Górze z terminem realizacji – koniec 2010 r. 

-      powstanie 20 łóżkowego oddziału ogólnopsychiatrycznego w Kłodzku- termin realizacji     

       do    końca 2010, 

-    uruchomienie oddziałów dziennych w Jeleniej Górze, Wrocławiu (4), Świdnicy, Lubinie,    

        Bolesławcu- realizacja do końca 2011 r.;  

-    uruchomienie oddziału dla dzieci i młodzieży w Wałbrzychu ( wraz z oddziałem  

      dziennym) do końca 2010 r.; 

-   uruchomienie oddziału dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu ( wraz z oddziałem dziennym)      

     do końca 2012 r. ( konieczność budowy nowej siedziby); 

 -    uruchomienie ośrodka leczenia odwykowego w Wałbrzychu – koniec 2011 r. 

 

Koszty realizacji tej części planu: 
 

1. Utworzenie oddziału psychiatrycznego ogólnego 30 łóżkowego w szpitalu 

wielospecjalistycznym w Jeleniej Górze  wiązałoby się z inwestycją ok. 500 000 zł 

(adaptacja pomieszczeń). Źródło finansowania- Szpital w Jeleniej Górze. 

2. W szpitalu w Kłodzku - powstanie 22 łóżkowego oddziału psychiatrycznego ogólnego, 

wiąże się z inwestycja około 365 000 zł ( adaptacja pomieszczeń). Źródło finansowania- 

Szpital w Kłodzku. 

3. Uruchomienie oddziałów dziennych – jednostkowy koszt uzależniony od dostępności 

pomieszczeń i stanu infrastruktury- szacunkowy koszt jednostkowy ok. 200,0 tys. zł. 

Źródło finansowania- lokalny szpital lub samorząd powiatowy.   

4. Utworzenie oddziału dla dzieci i młodzieży w Wałbrzychu ( w tym oddział dzienny)- koszt 

ok. 900,0 tys. zł . Źródło finansowania – Szpital. 
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5. Utworzenie oddziału dla dzieci i młodzieży ( wraz z oddziałem dziennym) we Wrocławiu 

przy ul. Białowieskiej – koszt ok. 3,0 mln zł. Źródło finansowania- konsorcjum z udziałem 

Gminy Wrocław, samorządu powiatowego i wojewódzkiego.  

6. Utworzenie ośrodka leczenia odwykowego w Wałbrzychu – koszt ok. 8 mln zł. Źródło 

finansowania- Szpitala i samorząd wojewódzki.  

 

Ogółem koszty tej części planu wiążące się z powstaniem oddziałów psychiatrycznych 

ogólnych w szpitalach wielospecjalistycznych w Jeleniej Górze, Kłodzku i Wałbrzychu 

wynoszą około 1765 tys. zł. Koszty utworzenia oddziałów dziennych wynoszą łącznie ok. 2 

mln zł. Koszt utworzenia oddziału dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu przy ul. 

Białowieskiej- 3,0 mln zł. Koszt utworzenia ośrodka leczenia odwykowego w Wałbrzychu- 8 

mln zł. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI: 
 

1. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego wskazuje na cele i zadania  

realizacji NPOZP dla Dolnego Śląska. Aktualizacja treści RPOZP oraz monitorowanie 

jego realizacji jest podstawowym zadaniem Zespołu Koordynującego utworzonego na 

poziomie samorządu wojewódzkiego zgodnie z treścią projektu Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie NPOZP.  

2. Zmieniający się szybko  model lecznictwa psychiatrycznego  na Dolnym Śląsku, 

wymaga dalszych konsekwentnych prac  w kierunku powstania modelu psychiatrii 

środowiskowej. Zasadniczym elementem nowego modelu powinny być Centra 

Zdrowia Psychicznego ze znacznie większą niż obecnie rolą oddziałów dziennych.  

3. Utworzenie ośrodków psychiatrycznych  w Legnicy, Miliczu i  Wałbrzychu zmieniło 

radykalnie obraz lecznictwa stacjonarnego. Zmiany powinny być kontynuowane.  

4. Należy konsekwentnie tworzyć oddziały psychiatryczne ogólne przy szpitalach 

wielospecjalistycznych tam, gdzie jeszcze nie powstały, stopniowo zwiększając liczbę 

łóżek dostępnych dla pacjentów w województwie.  

5. Należy powstrzymać powstawanie nowych oddziałów psychiatrycznych ogólnych przy 

obecnie istniejących szpitalach psychiatrycznych. 
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6. Istnieje pilna potrzeba unormowanie lecznictwa psychiatrycznego sądowego na 

terenie województwa i usunięcie nieprawidłowości prawnych w tym zakresie 

z utworzeniem Centrum Psychiatrii Sądowej w Szpitalu w Lubiążu. 

7. W najbliższej przyszłości należy przenieść usługi prowadzone obecnie w oddziale 

psychiatrycznym ogólnym i odwykowym w Sieniawce do szpitala ogólnego  

w Zgorzelcu. 

8. Rozwój i modernizacja lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży wymaga 

utworzenia ośrodka w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu.  

9. Modernizację infrastruktury należy przeprowadzać stopniowo: 

 w okresie 2009 – 2010 r. powinny powstać oddziały psychiatryczne ogólne przy 

szpitalach wielospecjalistycznych w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Kłodzku oraz 

oddziały sądowe w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu. 

 w okresie do 2012 r. powstanie nowa siedziba  ZOL-u w Stroniu Śląskim 

z kosztem ok. 15 mln zł. 

 oddziały dzienne w Bolesławcu, Świdnicy, Wrocławiu( 4), Lubinie, Jeleniej Górze  

powinny powstać w ciągu kilku lat ( do 2014 r.)  

10.  Pilnych działań wymaga również modernizacja istniejącej i planowanej w przyszłości 

infrastruktury szpitali psychiatrycznych we Wrocławiu, Lubiążu, Bolesławcu i Złotoryi, 

a tym samym poprawy warunków pobytu i leczenia tam chorych. Szacunkowy koszt 

modernizacji wymienionych obiektów szacuje się na około 20 000 000 zł. 


