Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Zmiany w strukturze organizacyjnej Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach związane są z ogłoszonym Narodowym
Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, który wskazuje kierunek
rozwoju środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej do 2020 r. Program ten
skupia się szczególnie na tworzeniu warunków do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego,
które mają zapewnić kompleksową opiekę nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi
(ambulatoryjną, środowiskową, dzienną i całodobową).
Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach zadeklarował chęć
uczestniczenia w pilotażowym programie psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Celem programu pilotażowego będzie
przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na
centrach zdrowia psychicznego w aspektach organizacyjnych, finansowych, jakościowych oraz
równości i dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Zmiany w strukturze organizacyjnej Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach dotyczą nw. komórek
organizacyjnych:
- Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny – przeniesienie Oddziału w struktury Centrum
Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień (dotychczas Oddział funkcjonował w strukturze
zakładu leczniczego pn. Szpital,
- Oddział Dzienny Psychiatryczny – nowy Oddział tworzony jako dodatkowy warunek
funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego w pełnym zakresie w celu rozwijania
środowiskowego modelu psychiatrii,
- Oddział Dzienny Terapii Nerwic – nowy Oddział tworzony kosztem zmniejszenia liczby łóżek
w stacjonarnym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. W wyniku zmiany nastąpi
zmniejszenie liczby łóżek stacjonarnych z 25 do 20 i zostaną utworzone miejsca w oddziale
dziennym (10 miejsc),
- Hostel – nowa komórka organizacyjna tworzona w celu stworzenia możliwości kontynuacji
opieki nad pacjentami w opiece środowiskowej – zgodnie z rekomendacją Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 -2022,
- Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach – nowa komórka organizacyjna tworzona z myślą
o rozszerzeniu działalności w opiece długoterminowej. Uruchomienie Ośrodka w Smolnikach
nastąpi poprzez realizację projektu RPO pn. „Akademia Innowacyjnej Terapii
Psychospołecznej i Aktywizacji osób przewlekle chorych”. Ww. projekt przewiduje utworzenie
Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach jako psychiatrycznego zakładu pielęgnacyjnoopiekuńczego z 25 łóżkami. Funkcjonalnie obiekt w Smolnikach będzie przygotowany także
do
prowadzenia
oddziału
dziennego
psychiatrycznego,
oddziału
dziennego
psychogeriatrycznego, zespołu leczenia środowiskowego, poradni zdrowia psychicznego dla
dorosłych i ewentualnie poradni uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
Ponadto w związku z publikacją tekstów jednolitych niektórych aktów prawnych
odnoszących się do działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
dokonuje się odpowiednich zmian w § 4 statutu.

