
REALIZACJA  PROGRAMU  PILOTAŻOWEGO  CENTRUM  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO

NA  TERENIE  MIASTA  SŁUPSKA I  POWIATU  SŁUPSKIEGO



CENTRUM  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO  W  SŁUPSKU 

1 kwietnia 2020 roku Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przystąpiło do realizacji programu pilotażowego 
mającego na celu  przetestowanie  środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartej na 
centrach zdrowia psychicznego w aspektach organizacji, finansowania, jakości oraz dostępności do świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

Tym samym Słupskie Centrum znalazło się w gronie 33 podmiotów leczniczych, które wdrażają na terenie kraju  
założenia reformy w opiece psychiatrycznej.

Dzisiaj założenia programu pilotażowego realizuje 40 centrów zdrowia psychicznego. A kolejnych 40 rozpocznie 
pilotaż w drugiej połowie 2022 roku. 

Podstawa prawna:  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 kwietnia 2018 roku  w sprawie programu 
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 852  z późn. zm). 



LOKALIZACJA  CENTRÓW  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO NA TERENIE POLSKI



ZAŁOŻENIA  PROGRAMU  PILOTAŻOWEGO

Program pilotażowy zakłada odejście od modelu psychiatrii stacjonarnej (azylowej) na rzecz świadczeń 
udzielanych w warunkach  ambulatoryjnych  w tym w miejscu zamieszkania pacjenta. 

Działania podejmowane w ramach pilotażu mają na celu przywracanie osoby  w kryzysie psychicznym lub po 
jego przejściu do jak najbardziej normalnego funkcjonowania w środowisku społecznym, rodzinnym, 
zawodowym. 
Niesienie pomocy w uzyskaniu przez pacjenta kompleksowego, wielospecjalistycznego wsparcia jak najbliżej 
miejsca zamieszkania 

Realizacja celu odbywa się  za pomocą zróżnicowanych i dostępnych zarówno  w obszarze zdrowia jak i pomocy 
społecznej form leczniczo-terapeutycznych  zindywidualizowanych  i  dobranych do potrzeb pacjenta.



OBSZAR PILOTAŻU



OBSZAR PILOTAŻU

Program pilotażowy swoim zasięgiem obejmuje pełnoletnich  mieszkańców miasta Słupska i powiatu 
Słupskiego – ukończony 18 rok życia. Łącznie ponad 154 tys. osób.
Każdorazowo dane te są aktualizowane przez NFZ.

Podwykonawcy świadczeń w ramach programu pilotażowego:

➢ niepubliczny podmiot leczniczy  - SON Sp. zo.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Ziemowita 1A. (Poradnia 
Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym oraz Oddział Dzienny),

➢ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji w 
Koszalinie, Przychodnia w Słupsku przy ul. Lelewela 58   (Poradnia Zdrowia Psychicznego).



ELEMENTY PILOTAŻU – KOMÓRKI ORGANIZACYJNE 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – Słupskie Centrum Zdrowia Psychicznego:

Komórki organizacyjne wchodzące w skład Słupskiego Centrum Zdrowia Psychicznego:

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
Oddział Dzienny,
Zespół Leczenia Środowiskowego,
Oddział Psychiatryczny.

SON Sp zo.o.  ul. Ziemowita 1  Słupsk
Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
Oddział Dzienny,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie;  Przychodnia  w Słupsku ul. Lelewela 56
Poradnia Zdrowia Psychicznego



PUNKT  ZGŁOSZENIOWO - KOORDYNACYJNY

ZADANIA PUNKTU:

➢ przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do Punktu tzw. diagnozy 
problemowej, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego 
wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb,

➢ uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w 
przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

➢ udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej 
czy świadczeń z zakresu pomocy społecznej



PUNKT  ZGŁOSZENIOWO - KOORDYNACYJNY

Liczba przyjętych pacjentów  z obszaru pilotażu przez dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne  - 3533 osoby w tym:

2020 roku – 1004 osoby

2021 roku - 2529 osób. 

w 2020 roku średnio dziennie każdy z PZK przyjmował  od 1 do 3 pacjentów

w  2021 roku średnio dziennie każdy z PZK przyjmował  średnio  5 pacjentów

Czas pracy PZK  poniedziałek – piątek od 8.00 - 18.00

Forma przyjęcia zgłoszenia do PZK - osobista, telefoniczna oraz przez osoby z rodziny, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej                      

lub pracownika socjalnego ośrodka  pomocy  społecznej.







PORADNIA  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO

W Poradniach Zdrowia Psychicznego wchodzących w skład programu pilotażowego ze świadczeń zdrowotnych 
korzystało :

w  2020 roku  8849 pacjentów  z  tego:
7924 pacjentów zamieszkujących obszar pilotażu (89,5%)

925 pacjentów spoza pilotażu (10,5%)

w  2021 roku  8321 pacjentów  z tego:
7803 pacjentów zamieszkujących obszar pilotażu (93,8%)

518 pacjentów spoza pilotażu (6,2%)

Personel Poradni Zdrowia Psychicznego  od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku łącznie zrealizował –
70 009 porad, wizyt, sesji 



ZESPÓŁ  LECZENIA  ŚRODOWISKOWEGO – CELE  I  ZADANIA

Celem opieki środowiskowej jest poprawa stanu zdrowia pacjenta – zapobieganie nawrotom
choroby i zmniejszenie liczby hospitalizacji.

Osiągniecie tego założenia jest możliwe dzięki stosunkowo częstym kontaktom z pacjentem,
jego rodziną i najbliższym otoczeniem.

Rehabilitacja taka ma również za zadanie poprawę funkcjonowania psychospołecznego -
zdobycie większej samodzielności, pokonywanie izolacji społecznej.

Kluczowym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii                           
i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia pacjenta od najbliższych, bez 

konieczności przerywania pracy czy nauki z czym związany jest pobyt w szpitalu.



PACJENCI  ZESPOŁU  LECZENIA  ŚRODOWISKOWEGO

➢ zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia zaburzenia schizoafektywne),
➢ zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne  dwubiegunowe),
➢ inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia           

funkcjonowania społecznego.

Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o przewlekłym przebiegu choroby, z 
trudnościami w zakresie współpracy w terapii i dotarciem do poradni zdrowia psychicznego.

Praca zespołowa pozwala na uważne obserwowanie stanu zdrowia, często zmniejszając tym samym liczbę 
koniecznych hospitalizacji. 

Wsparciem objęte są również rodziny osób chorych, co dodatkowo wspomaga procesy zdrowienia pacjentów.



ZESPÓŁ  LECZENIA  ŚRODOWISKOWEGO

➢ 1 kwietnia 2020 roku  w Zespole pracowało 6 osób (lekarz, 4 pracowników socjalnych, kierownik ZLŚ)
2 zespoły wyjazdowe – skład zespołu uzależniony od potrzeb terapeutycznych  pacjenta

Liczba pacjentów - 22 – stan na 1 czerwca 2020 roku 

➢ 31 grudnia  2021 roku w Zespole pracuje 14 osób ( 2 lekarzy w tym kierownik ZLŚ, 3 pielęgniarki, 1 
pielęgniarz, 5 pracowników socjalnych, 1 terapeuta środowiskowy) 1 psycholog, 1 asystent zdrowienia).

5 zespołów wyjazdowych – skład zespołu uzależniony od potrzeb terapeutycznych i zdrowotnych pacjenta
Liczba pacjentów objętych świadczeniami Zespołu - 208 z tego  pod opieka zespołu pozostaje 73 mieszkańców 

Słupska  i 135 mieszkańców powiatu słupskiego

➢ Średnio miesięcznie Zespół świadczeniami obejmował – 131 pacjentów



ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Zespół Leczenia Środowiskowego realizuje świadczenia w odniesieniu do pacjentów zamieszkałych w Słupsku i  
terenie powiatu słupskiego i w okresie 21 miesięcy przejechał ponad 40 tys kilometrów na terenie powiatu.       
Koszt ryczałtu na terenie miasta Słupska  28 363,73 zł.  

Podjął  7 795 interwencji,  porad lekarskich i psychologicznych,  wizyt terapeuty środowiskowego. 

Jeden Zespół zrealizował od 4 do 5 wizyt/porad/interwencji dziennie.

Średnio miesięcznie każdy z zespołów pod swoją opieką ma  25 pacjentów z obszaru pilotażu.



ODDZIAŁ  PSYCHIATRYCZNY

1 stycznia 2020 r do 31 marca 2020 roku (czas przed pilotażem)
średnia miesięczna  liczba pacjentów w oddziale – 80 pacjentów ( styczeń – 86, luty – 85, marzec – 68)
Realizacja programu pilotażowego

1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 
średnia miesięczna  liczba pacjentów w Oddziale – 40 osób  z tego 33 pacjentów z obszaru pilotażu i 7 spoza 
pilotażu. 

1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 roku
średnia miesięczna  liczba pacjentów w Oddziale – 43 osoby  z tego 34 pacjentów z obszaru pilotażu i 9 spoza 
pilotażu. 



ODDZIAŁ DZIENNY

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego leczenia, terapii i rehabilitacji osób z 
zaburzeniami psychicznymi wymagającymi specjalistycznej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni 
Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej (bez wskazań do hospitalizacji).

Leczenie w Oddziale Dziennym oparte jest na intensywnej psychoterapii grupowej, a każdy z pacjentów objęty 
jest opieką psychiatryczną. Zespół składa się ze specjalistów: psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, 
terapeutów.
Leczenie w Oddziale Dziennym trwa 12 tygodni.

Poza działaniami typowo medycznymi większość czasu pacjenci spędzają na zajęciach indywidualnych, takich 
jak spotkania z psychologiem czy psychoterapeutą, bądź grupowych w formie terapii zajęciowej, 
ukierunkowanej na poprawę samodzielności pacjenta. 



KOORDYNATOR OPIEKI

Jest to osoba, która kieruje/nadzoruje, udziela wskazówek, wsparcia  pacjentowi będącemu w tzw. opiece 
czynnej czyli  pacjenta z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi wymagającego ciągłości świadczeń opieki 

zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania  kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemu. 

Zadania Koordynatora opieki:

➢ Współudział w tworzeniu i ewaluacji planów terapii i zdrowienia,
➢ Udzielenie wsparcia i informacji o organizacji procesu terapii i zdrowienia oraz jego koordynacja,
➢ Zagwarantowanie współpracy i wymiany informacji między osobami udzielającymi świadczeń opieki 

zdrowotnej,
➢ Pomoc i wsparcie w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. 



ASYSTENT  ZDROWIENIA

Asystent zdrowienia stanowi pomost między pacjentem i jego rodziną a personelem terapeutycznym (lekarzami, 
psychologami, psychoterapeutami, pracownikami socjalnymi itp.). 

Dzięki doświadczeniu własnego kryzysu psychicznego pomaga personelowi lepiej zrozumieć pacjenta, jego 
ograniczenia, możliwości oraz potrzeby w całym procesie leczenia.

Potrafi też spojrzeć na różne kwestie z perspektywy użytkownika opieki psychiatrycznej. 

Jest przykładem, że można pokonać kryzys, co daje pacjentowi nadzieję.

Rolą asystenta zdrowienia jest towarzyszenie leczonemu pacjentowi, wspieranie go, dzielenie się własnym 
doświadczeniem kryzysu psychicznego i zdrowienia.



WSPÓŁPRACA  Z  OŚRODKAMI  POMOCY  SPOŁECZNEJ

➢ Systematycznie rozwija się współpraca z instytucjami dedykującymi pozamedyczne formy wsparcia np.
ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia czy organizacjami pozarządowymi.

Takie spotkania odbyły się z pracownikami GOPS w Słupsku, OPS w Kobylnicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Słupsku, OPS z Dębnicy Kaszubskiej, pracowników ŚDS z Motarzyna oraz OPS Kępice.

➢ Realizowany ciąg spotkań psychoedukacyjnych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej mających
na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych, wyposażenie pracowników
ops-u w wiedzę umożliwiającą podjęcie właściwych działań w odniesieniu do podopiecznego w kryzysie
psychicznym jak i zapobieganie stygmatyzacji.



Dziękujemy za uwagę

Małgorzata Jarystow – Kierownik Słupskiego  Centrum  Zdrowia  Psychicznego


