Koszalin, dnia 2 września 2019 roku
W kilku zdaniach trudno opisać co wydarzyło się, dzieje i z pewnością będzie działo w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie.
Od 1 września 2018 roku działamy w zupełnie innej konfiguracji.
Właśnie w tym dniu (sobota) rozpoczęliśmy funkcjonowanie jako Centrum Zdrowia Psychicznego w dwóch postaciach.
1. jako Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia organizując opiekę psychiatryczną dla
dorosłej populacji miasta Koszalina. Podpisaliśmy umowy z podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie psychiatryczne na terenie
Koszalina, współpracując z nimi w ramach pilotażu.
2. jako Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach realizowanego unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020 „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat
koszaliński” pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju. Dalej zwany POWER.
Trudno rozgraniczyć i rozdzielić oba projekty gruba linią. W naszej ocenie zazębiają się one i doskonale uzupełniają, zdecydowanie
poprawiając stan opieki psychiatrycznej w regionie pod kątem zarówno stricte medycznym jak profilaktycznym. Dzięki realizacji obu projektów
nawiązała się, zacieśniła i poprawiła współpraca z organizacjami samorządowymi takimi jak MOPR, GOPSy i innymi instytucjami pożytku
publicznego. Rozpoczęliśmy cykl szkoleń profilaktycznych dla zawodów zaufania publicznego oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
ponadpodstawowych oraz ich rodziców (o tym w dalszej części).
Połączenie powyższych projektów zrewolucjonizowało opiekę psychiatryczną w naszym regionie tj.:

SUKCESY PILOTAŻU
1. Praktycznie zlikwidował kolejki Pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty.
2. Na terenie Koszalina działają dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne, które osoby w kryzysie kierują do specjalistów oraz
koordynują pracę specjalistów
3. Pozwolił na większe wejście w środowisko poprzez Zespoły Leczenia Środowiskowego.
4. Zmniejszyła się ilość hospitalizacji
5. Skrócił się czas hospitalizacji
6. Rozwinęła się współpraca terapeutyczna z rodzinami osób w kryzysie
7. Zacieśniła się współpraca z koszalińskim MOPR oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
8. Wzrosło finansowanie co pozwala na zdecydowaną poprawę warunków leczenia oraz pobytu pacjentów w Centrum.
9. Powołaliśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego z siedziba w Koszalinie. (w trakcie rejestracji w KRS).
Stowarzyszenie ma reprezentować Centra przed Ministrem Zdrowia jako organ doradczy oraz strażnik interesów ośrodków będących w
Pilotażu.
10. Zdalna współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA i Specjalistyczną
Przychodnią Clinika.
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POWER
1. Zorganizowaliśmy całodobową infolinię (tel. 94 712 55 55) dla mieszkańców Koszalina i powiatu.
2. Prowadzimy szkolenia profilaktyczne dla grup zawodowych tzw. zaufania publicznego, bliskich OzDKP, oddziałów klasowych.
Do chwili obecnej szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego odbyło:
 533 osoby z grupy zawodów zaufania publicznego (w tym Policja, Straż Miejska, PUP, ZUS, KRUS, Kuratorzy Zawodowi,
Pielęgniarki, Ratownicy Medyczni, pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, MOPR, MOPS, GOPS, DPS).
 17 bliskich osób w kryzysie
 21 oddziałów klasowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym rodzice dzieci i młodzieży).
Celem szkoleń jest uświadamianie, czym jest kryzys psychiczny, odczarowywanie stereotypów związanych z chorobą i kryzysem
psychicznym oraz próba niwelowania stygmatyzacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego łącznie z wykluczaniem ich ze
środowiska.
3. Uruchomiliśmy Zespoły Mobilne składające się z pracownika socjalnego (dla mieszkańców Koszalina) i medycznego (dla mieszkańców
powiatu), które docierają do pacjentów w miejscu zamieszkania.
4. Zorganizowaliśmy cztery mieszkania chronione.
5. Działają dwa Kluby Pacjenta.
6. Czynne jest Centrum Koordynacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.
7. Dysponujemy kryzysowymi miejscami interwencyjnymi dla osób w kryzysie potrzebujących czasowej izolacji (nie hospitalizacji).

TRUDNOŚCI
1. Brak pewności co do sposobu funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego po 30.06.2021 roku, czyli po zakończeniu programu
pilotażowego.
2. Związane z powyższym trudności w planowaniu i realizacji rozbudowy i modernizacji Centrum.
3. Chroniczny brak specjalistów – głównie lekarzy psychiatrów i pielęgniarek psychiatrycznych.
4. Brak szkoleń w zakresie psychiatrii środowiskowej.
5. Brak standardów i procedur postępowania dla nowoutworzonych Centrów. Tworzymy je zgodnie z własną wiedzą i wyczuciem.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SPOSÓB KIEROWANIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ZARZĄD
MEDiSON Spółka z o.o.

PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
ul. Zwycięstwa 119
pn. – pt. 8.00 – 18.00
ZESPÓŁ LECZENIA
ŚRODOWISKOWEGO

DYREKTOR
Centrum Zdrowia Psychicznego

PUNKT ZGŁOSZENIOWO
KONSULTACYJNY
PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
ul. Szpitalna 2
pn. – pt. 8.00 – 18.00

pn. – pt. 8.00 – 20.00
ODDZIAŁ DZIENNY
PSYCHIATRYCZNY
ul. Sarzyńska 9
pn. – pt. 8.00 – 16.00
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
STACJONARNY
ul. Sarzyńska 9
całodobowy

ul. Sarzyńska 9

ul. Zwycięstwa 119

całodobowy

pn. – pt. 8.00 – 18.00

PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
ul. Okulickiego 24a
pn. – pt. 8.00 – 16.00

IZBA PRZYJĘĆ
ul. Szarzyńska 9
całodobowa
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