REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
§1
1. Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) jest jednostką organizacyjną działalności
podstawowej Szpitala wchodzącą w skład Zakładu Szpital zapewniającą kompleksową,
środowiskową, stacjonarną i niestacjonarną opiekę w zakresie zdrowia psychicznego dla
mieszkańców powiatu jarosławskiego objętego działalnością Szpitala.
2. Centrum zajmuje się osobami dorosłymi, które ukończyły 18 rok życia, w zakresie zdrowia
psychicznego z wyłączeniem dzieci i młodzieży i z wyłączeniem leczenia uzależnień.
§2
Celem działania Centrum Zdrowia Psychicznego jest prowadzenie nowoczesnego,
sprawdzonego modelu opieki psychiatrycznej, który: poprawia jakość leczenia
psychiatrycznego poprzez dostępność, ciągłość i skuteczność, ogranicza rozmiary i negatywne
skutki hospitalizacji, a tym samym koszty opieki psychiatrycznej, uruchamia inicjatywy i
zasoby społeczne lokalnej społeczności, przeciwdziała stygmatyzacji i wykluczeniu osób
chorych psychicznie i zapewnia warunki do społecznej integracji osób z zaburzeniami
psychicznymi.
§3
1. Zadaniem Centrum Zdrowia Psychicznego jest wszechstronna psychiatryczna opieka
zdrowotna ( diagnostyka, leczenie i rehabilitacja oraz orzecznictwo i konsultacje dla
podstawowej opieki zdrowotnej).
2. Wszechstronność opieki środowiskowej przez Centrum Zdrowia Psychicznego wynika ze:
1)zróżnicowania świadczeń zdrowotnych oferowanych przez jego poszczególne zespoły,
2) koordynacji świadczeń udzielanych poszczególnym pacjentom,
3) dostosowania struktury organizacyjnej do lokalnych potrzeb.
§4
Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnienia opiekę osobom dorosłym zamieszkującym na
obszarze powiatu jarosławskiego.

§5
Centrum Zdrowia Psychicznego udziela:
1)czynnej opieki długoterminowej (powyżej 60 dni) pacjentom
z
przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagającym ciągłej opieki i leczenia,
związanym z Centrum Zdrowia Psychicznego terytorialnie oraz społecznie,

2)opieki długoterminowej ( powyżej 60 dni) innym pacjentom z przewlekłymi
zaburzeniami psychicznymi,
3)opieki krótkoterminowej ( do 60 dni) pacjentom z zaburzeniami epizodycznymi lub
nawracającymi,
4)pomocy konsultacyjnej ( porady jednorazowe lub opieka do 7 dni) innym pacjentom
potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub krótkoterminowej terapii,
5)opieki szpitalnej w niezbędnym zakresie.
6) doraźnej pacjentom w stanach nagłych i przypadkach pilnych
§6
1.Działalnością CZP kieruje Koordynator Opieki, któremu podlegają służbowo wszyscy
pracownicy zatrudnieni w CZP.
2.Koordynator opieki posiada swojego zastępcę.
3.Koordynator opieki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu oraz z-cy Dyrektora ds.
Lecznictwa.
4. Koordynator Opieki, koordynuje uzyskanie przez pacjenta właściwych świadczeń opieki
zdrowotnej zgodnych z jego potrzebami i planem terapii .
§7
W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego działają komórki organizacyjne w postaci:
1) Oddziału Psychiatrycznego II, szpitalnego oddziału całodobowego, z zadaniem udzielania
dostępu do odpowiednio kwalifikowanej psychiatrycznej opieki stacjonarnej,
2) Oddziału Dziennego Psychiatrycznego z zadaniem częściowej hospitalizacji,
3) Zespołu Leczenia Środowiskowego – z zadaniem udzielania wizyt domowych, prowadzenia
terapii indywidualnej i grupowej, pracy z rodziną, treningu umiejętności, budowania sieci
oparcia społecznego, organizowania zajęć rehabilitacyjnych,
4) Poradni Zdrowia Psychicznego – z zadaniem udzielania w formie ambulatoryjnej porad
lekarskich i psychologicznych, indywidualnej i grupowej pomocy psychoterapeutycznej,
czynności pielęgniarskich i interwencji socjalnych.
§8
Wszystkie formy pomocy udzielane są w ramach jednego ośrodka psychiatrycznego, w którym
personel poszczególnych komórek ściśle ze sobą współpracuje i ustala oraz organizuje ciągłość
opieki nad pacjentem w ramach struktur organizacyjnych CZP.
§9
W strukturze CZP znajduje się Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny ( PZK), który znajduje się
przy Poradni Zdrowia Psychicznego.

§ 10
1.
W PZK dyżur pełnią: pielęgniarka psychiatryczna z doświadczeniem, psycholog,
psychoterapeuta.
2. Do zadań PZK należy:
1) Udzielenie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania

świadczeń opieki zdrowotnej
2) Przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb osób zgłaszających się. Uzgodnienie

wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie
zdefiniowanych potrzeb
3) Uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego

świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych nie później niż 72
godziny od zgłoszenia
4) W przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego

świadczenia z zakresu pomocy społecznej
5) Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

3. W ramach interwencji PZK wyróżniamy:
1) przypadek pilny: stan nagły, kiedy to leczenie należy rozpocząć natychmiast
2) przypadek stabilny – kategoria medyczna pacjentów, którzy nie znajdują się w stanie
wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie zostali zaliczeni do przypadków pilnych.
4. PZK czynny jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątki od
25 do godziny 18:00.
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5. Poza godzinami pracy PZK pomocy pacjentom udziela Izba Przyjęć, w której lekarz
psychiatra dyżuruje całą dobę.
§ 11
Pomoc w ramach CZP jest bezpłatna nawet dla osób nieubezpieczonych.

