Aktualności

Wydarzyło się w psychiatrii

WypoWiedzieli głodoWy kontrakt

marszałek dotuje

Po szpitalach psychiatrycznych na dolnym śląsku przyszła kolej na łódź. Największa w regionie lecznica
o tym profilu – szpital im. babińskiego w łodzi – wypowiedziała umowę Narodowemu funduszowi zdrowia. dyrekcja szpitala przekonuje, że ten krok to akt
desperacji – wycena świadczeń medycznych przez fundusz jest tak niska, że nie pozwala nawet na zbilansowanie bieżącej działalności. zdaniem szefowej lecznicy inne szpitale z regionu są znacznie lepiej finansowane przez płatnika.
dotychczasowy kontrakt obowiązuje do końca roku. Jeśli dyrekcji nie uda
się dogadać z funduszem, to od 1 stycznia placówka zostanie bez dopływu
pieniędzy, a miejsc dla 500 przebywających tu pacjentów trzeba będzie
szukać w innych szpitalach, które w regionie można policzyć na palcach
jednej ręki.
co na to płatnik? Na razie ustami swojego rzecznika odpowiada, że jeśli
negocjacje skończą się fiaskiem, to w konkursie trzeba będzie wyłonić inny
podmiot, który przejmie pacjentów „babińskiego”.

Podlaskie szpitale wojewódzkie dostaną nowy sprzęt
i nową aparaturę medyczną finansowaną z dotacji urzędu marszałkowskiego. zyskają również dwie placówki
o profilu psychiatrycznym: szpital w Suwałkach oraz
ośrodek w choroszczy. z ponadmilionowej dotacji marszałka województwa oba szpitale uszczkną 360 tys. zł. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach dzięki puli blisko 300 tys. zł zmodernizuje stary
system przeciwpożarowy. do wymiany kwalifikuje się bowiem nie tylko
centrala przeciwpożarowa, ale cała instalacja, łącznie z systemem oddymiania klatki schodowej.
drugi podlaski szpital psychiatryczny – placówka w choroszczy – 60 tys. zł
zainwestuje w sprzęt na oddział rehabilitacji neurologicznej. Pacjenci będą
mogli korzystać z urządzeń do pionizacji, zestawów do ćwiczeń logopedycznych oraz usprawniających mowę.

nauczą się rozmaWiać
Pielęgniarki z domów Pomocy Społecznej w Małopolsce
uczą się, jak skutecznie komunikować się z pacjentami
z zaburzeniami psychicznymi. kurs, organizowany przez
regionalny ośrodek Polityki Społecznej w krakowie i finansowany z funduszy szwajcarskich, będzie trwał pół
roku, a jego celem jest poprawa relacji oraz skutecznego działania w sytuacji kryzysowej z osobami chorymi psychicznie oraz uzależnionymi od narkotyków i alkoholu.
kursy dla uczestniczek są bezpłatne. biorą w nich udział pracownice
12 dPS-ów z Małopolski. Staże odbywają się w szpitalach i poradniach
zdrowia psychicznego z regionu i potrwają pół roku.
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poWstaje noWy ośrodek
za dwa lata w szpitalu wojewódzkim im. św. łukasza
w Tarnowie powstanie nowy oddział psychiatrii i poradnie specjalistyczne. inwestycja pochłonie ponad
20 mln zł. ośrodek psychiatrii ulokuje się w nowym
pawilonie, który zostanie wybudowany na terenie
szpitala. będzie połączony z głównym budynkiem szpitala podziemnym
tunelem.
Nowa psychiatria będzie składała się z dwóch oddziałów stacjonarnych z 70 łóżkami. W budynku powstanie też oddział dzienny z salami
terapeutycznymi oraz poradnie specjalistyczne i zespół opieki środowiskowej.
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garWolin jak noWy
ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej w garwolinie na Mazowszu przeszedł gruntowną modernizację.
Placówka przeznaczona dla młodzieży z podwójną diagnozą – chorobą psychiczną i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych – zyskała nie tylko nowe instalacje i termomodernizację oraz dach, ale również nowoczesny
wygląd. koszt prac to prawie 1,7 mln zł. ośrodek powstał przez połączenie dwóch oddziałów: Psychiatrii Młodzieżowej i Pododdziału Podwójnych diagnoz. obecnie prowadzi terapię dla 31 osób w warunkach zamkniętych. Program trwa od 10 do 12 miesięcy, a pacjenci w wieku od
13 do 21 lat realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

za mało nas na program
gdyby chcieć efektywnie realizować zadania, jakie niesie za sobą Narodowy Program ochrony zdrowia Psychicznego, to na Podkarpaciu trzeba byłoby w zatrudnić
ponad 50 psychiatrów, 50 psychologów i 130 terapeutów – oceniają specjaliści, którzy spotkali się na konferencji w rzeszowie poświęconej temu problemowi. Jak powiedział lokalnej rozgłośni radiowej dr Maciej kuligowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, by móc wprowadzić program w regionie, brakuje pieniędzy i fachowej kadry.
Na Podkarpaciu w trzech szpitalach psychiatrycznych jest zaledwie 1300
łóżek, w tym na oddziałach dziennych tylko 200.

Psychiatria po Dyplomie Medical Tribune • Październik 2013

Opracowała Magda Szrejner

podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

