Aktualności

wydarzyło się w psychiatrii

od 1 stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad udzielania
świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej. Zmieniono
w nim definicję lekarza w trakcie specjalizacji, co oznacza, że lekarz, który rozpoczął specjalizację z psychiatrii
lub psychiatrii dzieci i młodzieży, będzie mógł realizować świadczenia w warunkach stacjonarnych. w ambulatorium zaś będzie mógł pracować lekarz,
który skończył co najmniej pierwszy rok jednej z tych specjalizacji.
lekarz w trakcie specjalizacji, który posiada co najmniej trzymiesięczny
staż w pracy w leczeniu osób uzależnionych, będzie mógł udzielać świadczeń również w programach leczenia substytucyjnego.
rozporządzenie dopuszcza do pracy środowiskowej terapeutów, którzy
„posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób
z zaburzeniami psychicznymi”, o ile zostaną one potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez ich przełożonego.

Zabytek jak nowy
inwestycje w szpitalu psychiatrycznym w choroszczy.
do zabytkowego pawilonu szpitalnego dobudowano
nową część – piętro i parter, dzięki czemu poprawiły się
warunki pracy i leczenia. lifting przeszedł oddział internistyczno-psychiatryczny i oddział leczenia uzależnionych
od alkoholu. wszystkie pomieszczenia mają nowe meble, wyremontowano łazienki i dobudowano windę.
remont pochłonął 4,4 mln zł. pieniądze hojnie wyłożył urząd marszałkowski.

miasto dZieli pieniądZe na psychiatrię
regionalny szpital w kołobrzegu dostał od miasta dotację na realizację programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych. kwota 35 tys. zł zostanie
podzielona między oddziały psychiatryczne, w których
przebywają pacjenci po upojeniu alkoholowym, oraz
zespół do spraw promocji zdrowia. Ten ostatni za miejski zastrzyk gotówki
zakupi między innymi alkogogle potrzebne do prezentacji pacjentom wpływu alkoholu na koncentrację, czas reakcji, odbiór obrazu czy brak koordynacji mięśniowej.
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mały sukces w kontraktowaniu
wojewódzki Szpital Specjalistyczny w legnicy ma więcej pieniędzy na 2014 rok. Małe zwycięstwo odnotował
między innymi oddział psychiatryczny, który dostanie
122 tys. zł. więcej niż w roku 2013.
dyrekcji udało się podpisać z NFZ korzystniejszy kontrakt, chociaż oczekiwania były wyższe niż suma, którą wynegocjowano.
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w szpitalu mówi się jednak o sukcesie, bo w sytuacji, w której centrala
funduszu zarzeka się, że pieniędzy w budżecie nie przybyło, wynegocjowanie choćby odrobinę większych kontraktów udaje się niewielu szpitalom.

niebeZpiecZeństwo w sZpitalu
krakowska prokuratura ustala, kto pod koniec listopada oddał strzały w okno szpitala psychiatrycznego
im. babińskiego w krakowie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że celowano do 38-letniego mężczyzny,
który sam zgłosił się do szpitala, bo wydawało mu się,
że jest śledzony. pacjent od lat jest związany ze środowiskiem przestępczym. prawdopodobnie w szpitalu chciał się przed kimś ukryć, chociaż
według policji sam zainteresowany bagatelizuje incydent i nie chce
ochrony. dyrekcja szpitala współpracuje w tej sprawie z komendą wojewódzką policji, która prowadzi postępowanie.

pamięci dyrektora
Szpital psychiatryczny w świeciu chce upamiętnić zamordowanego przez nazistów w 1939 roku dyrektora
placówki, dr józefa bednarza, oraz ponad 1300 pacjentów zakładu. uroczystość miałaby się odbyć we wrześniu 2014 roku, w 75. rocznicę zagłady.
Tragiczną postacią, która zostanie przypomniana w trakcie tej uroczystości, będzie dr bednarz, który zdecydował się podzielić los swoich pacjentów i razem z nimi został rozstrzelany, chociaż mógł uniknąć śmierci.
w 1939 roku w szpitalu w świeciu przebywało ok. 1900 pacjentów
i 9 lekarzy. początkowo naziści zostawili w szpitalu chorych zdolnych
do pracy. ostatecznie wywieźli ze szpitala wszystkich, a w szpitalu zorganizowali więzienie dla polaków, a potem dom starców dla
Niemców.
Szpital w świeciu to najdłużej działający szpital o tym profilu w polsce.
powstał w 1855 roku.

nowocZeśniej w tworkach
w szpitalu w Tworkach dobiega końca inwestycja mająca poprawić dostęp do świadczeń psychiatrycznych na
Mazowszu. Ma tu powstać pierwsze w polsce zintegrowane centrum diagnostyczno-terapeutyczne. Najważniejszym punktem będzie oddział intensywnej opieki
psychiatrycznej z łóżkami szpitalnymi. Szpital zyska też nową radiologię
wyposażoną m.in. w wysokorozdzielczy skaner trzyteslowy. Z kolei na oddziale diagnostycznym znajdą się pacjenci wymagający jednoznacznego
ustalenia rozpoznania i wyznaczenia wzorca leczenia. Nowe centrum będzie sukcesywnie oddawane do użytku od stycznia do maja 2014 roku.
inwestycja kosztowała 40 mln zł. jest finansowana ze środków europejskich i budżetu województwa mazowieckiego.
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