Załącznik do Uchwały Nr IX/50/2011r
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 31 maja 2011r

PROGRAM OCHRONY
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
Miasta i Gminy
Kłodawa

Kłodawa 2011

-1-

I. WPROWADZENIE
Podstawą prawną do działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego są:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111,
poz. 535 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), określająca zadania własne gminy w zakresie zaspokojenia
potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych (Tekst jednolity Dz.U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 70 poz. 473 z
późn. zm.),zadanie

własne

gminy realizowane

jest w ramach

corocznie

uchwalanego przez Radę Miejską Kłodawy Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
W/g definicji Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) zdrowiem określa się „stan
pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak
choroby lub zniedołężnienia".
W odniesieniu do przytaczanej definicji zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeń
psychicznych, ale również taki stan, w którym osoba jest świadoma swojego potencjału,
może radzić sobie z problemami, stresem, efektywnie pracować i funkcjonować
w społeczeństwie. W związku z powyższym zdrowie psychiczne jest ważnym elementem
zdrowia publicznego.
WHO, Unia Europejska oraz organy administracji publicznej Polski opracowały szereg
dokumentów określających modele opieki psychiatrycznej.
Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa o ochronie zdrowia
psychicznego określająca, że ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.
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działaniach

z

zakresu

ochrony

zdrowia

psychicznego

mogą

uczestniczyć

stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin,
a także inne osoby fizyczne i prawne.
Ochrona zdrowia psychicznego w aspekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego polega w szczególności na:
1. promocji zdrowia psychicznego;
2. zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
3. zapewnienia

osobom

z

zaburzeniami

psychicznymi

wsparcia

i

pomocy

umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania;
4. kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałaniu
ich dyskryminacji .

Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami w gminie Kłodawa jest realizowana
w ramach podstawowej opieki medycznej w formie doraźnej, ambulatoryjnej, finansowanej
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne.
Z budżetu Gminy Kłodawa finansowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, które
nakreśla ustawa o pomocy społecznej.
Do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi.
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II. LOKALNA DIAGNOZA ZJAWISKA ZABURZENIA PSYCHICZNEGO.

Zgodnie z zapisem art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami
psychicznymi to osoby:
•

chore psychicznie ( wykazujące zaburzenia psychotyczne);

•

upośledzone umysłowo;

•

wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych a osoby te wymagają
świadczeń zdrowotnych, lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Z danych statystycznych przedstawionych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia

Psychicznego wynika, że w ciągu 18 lat, od 1990-2007r, wskaźnik rejestrowanego
rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119 % :( z 1.629 do 3.571 na 100 tys.
ludności) w opiece ambulatoryjnej i o 50 % ( z 362 do 542 na 100 tys. ludności) w opiece
stacjonarnej.
Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w oparciu o kryteria definicji
zaburzeń psychicznych sformułowanej w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego ze
świadczeń pomocy społecznej skorzystało:
•

w 2008 r. 12 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 4 dzieci do 18 r. ż

•

w 2009 r. 11 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 4 dzieci do 18 r. ż

•

w 2010 r. 14 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 5 dzieci do 18 r. ż
Opieka psychiatryczna w gminie Kłodawa zorganizowana jest przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w sposób następujący:
1. specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
•

2008 r - dla 2 osób

•

2009 r - dla 2 osób

•

2010 r - dla 2 osób

2. W 2009 r. 1 osobę skierowano do Domu Pomocy Społecznej dla osób z

zaburzeniami zdrowia psychicznego.
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3. prowadzenie Klubu Pacjenta Zdrowia Psychicznego
4. poradnictwo specjalistyczne dla rodzin obejmujące w szczególności poradnictwo
prawne, medyczne i rodzinne, realizowane w ramach działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej.

III. DZIAŁANIA

GMINY

W

ZAKRESIE

OCHRONY

ZDROWIA

PSYCHICZNEGO.
•

Zwiększenie pomocy i oparcia bytowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
poprzez udzielenie samopomocy środowiskowej( Klub Pacjenta), pomocy bytowej,
mieszkaniowej i specjalistycznych usług opiekuńczych

•

Wspieranie samopomocowych inicjatyw pacjentów i ich rodzin oraz organizacji
pozarządowych sprzyjających rozwojowi form oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

•

Współpraca gminy Kłodawa w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, Środowiskowym
Domem Samopomocy w Dąbiu, Kole i Babiaku

•

Podjecie działań w celu utworzenia mieszkania chronionego dla osób
z zaburzeniami zdrowia psychicznego i starszych.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Budżet gminy Kłodawa:
•

środki własne

•

środki z budżetu państwa

•

środki pozabudżetowe
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•

komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie realizująca zadania
z zakresu zdrowia

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE
•

komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie realizująca zadania
z zakresu zdrowia

•

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

