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Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Panią Małgorzatę Topolską.
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Szanowny Pan
Grzegorz Piechota
Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Mielcu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na pismo
EK.0003.1.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Interpelacji Radnej Pani Marii Należnej
z dnia 24 stycznia 2022 r, przedstawia swoje stanowisko.

Na podstawie art. 95c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U, z 2021 r, poz. 1285 z późn, zm.)
Wojewoda Podkarpacki dnia 31 grudnia 2021 r, ogłosił zatwierdzony przez Ministra Zdrowia
wojewódzki plan transformacji dla województwa podkarpackiego na lata 2022-2026, Jednym
z wyzwań sytemu opieki zdrowotnej ujętym w planie jest poprawa zabezpieczenia kadr
medycznych dla systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych,
W tym celu niezbędne są działania inwestycyjne oraz organizacyjne, mające na celu stworzenie
sieci Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz sieci placówek opieki psychologicznej
i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży według modelu 3 poziomów referencyjnych. Jak
czytamy dalej w Planie powiat mielecki ma utworzyć około 28 łóżek w celu zapewnienia
dostępności do stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dorosłych, zwłaszcza w odniesieniu do
przypadków pilnych, poprzez dostosowanie istniejących zasobów do potrzeb zdrowotnych
ludności oraz zapewnienie szerszego dostępu do opieki środowiskowej.
Narodowy Fundusz Zdrowia dnia 14.10.2021 r. zwrócił się do Starosty Powiatu
Mieleckiego z propozycją, aby Szpital Specjalistyczny im, Edmunda Biernackiego w Mielcu
był realizatorem Centrum Zdrowia Psychicznego typu A dla pacjentów powiatu mieleckiego.
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z aprobatą przychylił się do

propozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie w powiecie mieleckim funkcjonuje tylko
jedna poradnia zdrowia psychicznego, brakuje oddziału stacjonarnego i oddziału dziennego
psychiatrycznego dla dorosłych. Mając na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców powiatu
mieleckiego uzasadnionym jest utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w naszym
regionie. Szacuje się, że na zaburzenia psychiczne cierpi około 8 min dorosłych Polaków,
z których co roku 1,5 min trafia do szpitali psychiatrycznych. Jak pokazało ogólnopolskie
badanie Epidemiologii Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępności Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej, prawie co czwarty Polak (23,4 proc.) zmaga się z przynajmniej jednym
zaburzeniem psychicznym. Najpowszechniejsza jest depresja określana mianem epidemii XXI
wieku.

Dodatkowo pandemia koronawirusa

spowodowała

spustoszenie

w

zdrowiu

psychicznym na całym świecie. Nowoczesny opracowanie model opieki psychiatrycznej
realizowany w Centrum Zdrowia Psychicznego opiera się nk leczeniu środowiskowym tzn.
przesunięciu ciężaru opieki psychiatrycznej z leczenia szpitalnego na rzecz opieki
środowiskowej realizowanej w środowisku lokalnej społeczności, możliwie blisko miejsca,
w którym żyje pacjent. Mułtidyscyplinarne zespoły zdrowia psychicznego składają się
z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych,
asystentów zdrowienia, pracowników pomocy społecznej i trenerów profilaktyki. Osoby
znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą zgłaszać się do Punktu ZgłoszeńiowoKonsultacyjnego, gdzie przeszkolony pracownik udzieli im informacji, co do możliwych form
pomocy łub skieruje na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną. Każdy pacjent przyjęty
do Zespołu ma swojego koordynatora opieki, czyli opiekuna-terapeutę, z którym realizuje
indywidualny program

terapeutyczny.

Koordynator opieki utrzymuje także kontakt

i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi
(szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
Szpital zaznaczył, że przeszkoda jaka może się pojawić w przypadku organizowania
Centrum Zdrowia Psychicznego wiąże się z problemami kadrowymi. Niestety w Polsce brakuje
lekarzy psychiatrów, pielęgniarek psychiatrycznych i psychologów klinicznych, a także
chętnych do pracy w sektorze publicznym psychoterapeutów.
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