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Wprowadzenie 

 „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego 

na lata 2011-2015” (RPOZP) powstał, aby chronić zdrowie psychiczne oraz zredukować 

zdrowotne i ekonomiczne koszty zaburzeń psychicznych mieszkańców regionu.  

Cele Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2011-2015 (RPOZP) stanowiły realizację zadań określonych dla 

samorządów województw w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 24, poz. 128) weszło w życie 

z dniem 18 lutego 2011 roku).  

Autorzy Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2011-2015 (RPOZP) zakładali aktywną współpracę wielu podmiotów  

w celu realizacji jego priorytetów. Wykonawcami działań miały być: samorządy terytorialne, 

podmioty lecznicze, zakłady pracy i pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także 

inne instytucje organizujące i zapewniające różne formy wsparcia i pomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Tymczasem, zgodnie z zapisami Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) niektóre z wyżej wymienionych podmiotów 

wykonywały zadania własne (określone w NPOZP) – np. samorządy powiatów opracowywały 

własne lokalne programy ochrony zdrowia psychicznego. Tym samym, opisane  

w poniższym Podsumowaniu wnioski uwzględniają wyłącznie perspektywę 

Samorządu Województwa Łódzkiego i odnoszą się do działań bezpośrednio 

zrealizowanych lub współfinansowanych przez SWŁ.  

Mając to na uwadze, w niniejszym Podsumowaniu celowo nie odniesiono się także do 

wskaźników monitorujących, określonych dla poszczególnych zadań, gdyż w toku realizacji 

RPOZP uległa zmianie jego formuła (stał się on programem Samorządu Województwa 

Łódzkiego, a nie strategią działań dla podmiotów działających na terenie województwa 

łódzkiego). Brak odniesienia się do wskazanych w Harmonogramie (stanowiącym załącznik 

1 do RPOZP), wskaźników monitorujących zastąpiono formą opisową realizacji 

poszczególnych priorytetów, a tam gdzie było to możliwe konkretnych działań/zadań. 

Przedmiotowe opracowanie ma na celu ukazanie istotnych zmian, jakie zaszły 

w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w województwie łódzkim w latach 2011-

2015 oraz kierunki, jakie można byłoby obrać w przyszłości w celu zapewnienia 

mieszkańcom regionu optymalnych warunków do utrzymania zdrowia psychicznego. 

Podsumowanie to nie przedstawia realizacji Programu w podziale na poszczególne lata, 
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gdyż RPOZP podlegał corocznemu obowiązkowemu monitorowaniu – sprawozdania  

z realizowanych działań przekazywane były do Ministerstwa Zdrowia.  

Wojewódzki Zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

Zarówno w toku opracowywania jak i realizacji RPOZP zasadniczą rolę odgrywał 

Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. W skład Wojewódzkiego Zespołu (zgodnie z Uchwałą nr 586/15 z dnia  

1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1051/13 Zarządu Województwa 

Łódzkiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania Wojewódzkiego Zespołu 

koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego) 

wchodzili: 

1. Przewodniczący Zespołu - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, 

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 

3. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, 

4. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, 

5. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz  

Przedstawiciele: 

1. Wojewody Łódzkiego, 

2. Prezydenta Miasta Łodzi, 

3. Sejmiku Województwa Łódzkiego, 

4. Biura Rzecznika Praw Pacjenta, 

5. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 

6. Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

7. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, 

8. Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, 

9. Filii Łódzkiej Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego, 

10. Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, 

11. Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

12. Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o., 

13. Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., 

14. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala 

Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

15. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, 
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16. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, 

17. Centrum Psychiatrycznego w Warcie, 

18. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. 

Protokoły z prac Wojewódzkiego Zespołu znajdują się w Departamencie Polityki 

Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zespół w latach 2011-2015 

spotkał się dziewięciokrotnie. Na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2011 r. zaakceptowano  

i jednogłośnie przyjęto „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015” (RPOZP). Prawo do głosu podczas  

ww. spotkania miało 15 członków Zespołu. Ostatnie spotkanie Zespołu odbyło się 21 grudnia 

2015 r.  
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CZĘŚĆ I 

DIAGNOZA EPIDEMIOLOGICZNA I ZASOBY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W ramach realizacji RPOZP, corocznie aktualizowano dokument pn. „Diagnoza 

zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim”. Zawiera on dane pochodzące 

m.in. z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i Wydziału 

Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 

Wersje dokumentu, o którym mowa powyżej, odnoszące się do poszczególnych lat 

dostępne są w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego oraz na stronie internetowej: http://www.zdrowie.lodzkie.pl/polityka-

zdrowotna/zdrowie-psychiczne/diagnoza 

1. ROZPOWSZECHNIENIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH 

W celu zobrazowania zmian, jakie nastąpiły w rozpowszechnieniu zaburzeń 

psychicznych w województwie łódzkim w okresie realizacji Regionalnego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015, dane odnoszące się 

do 2009 roku porównano z najbardziej aktualnymi, które są dostępne tj. z 2013 roku. 

Przedstawione poniżej dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych (Główny Urząd 

Statystyczny). 

W 2013 roku województwo łódzkie było regionem o największej liczbie pacjentów 

poradni dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych 

substancji na 1.000 ludności – w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 57,52 i w stosunku do 2009 

roku, gdy wynosił 37,42, wzrósł o ponad połowę. Odnotowany wzrost jest także największym 

spośród wszystkich województw.  

W 2013 roku region zajmował pierwsze miejsce w liczbie pacjentów z zaburzeniami 

psychicznymi i zachowania ogółem (bez uzależnień) (50,68 na 1.000 ludności), organicznymi 

zaburzeniami psychicznymi (9,84 na 1.000 ludności), schizofrenią (5,16 na 1.000 ludności)  

i zaburzeniami nerwicowymi (17,47 na 1.000 ludności). Szczegółowe informacje na temat 

liczby pacjentów w poszczególnych województwach w podziale na przyczyny ich zgłoszeń  

w roku 2009 i 2013 przedstawiają poniższe wykresy. 

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/polityka-zdrowotna/zdrowie-psychiczne/diagnoza
http://www.zdrowie.lodzkie.pl/polityka-zdrowotna/zdrowie-psychiczne/diagnoza
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Wykres nr 1.  Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu wybranych przyczyn, w poszczególnych 

województwach, w 2013 roku – wskaźnik na 1.000 ludności (według danych GUS) 

 

Wykres nr 2.  Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, 

w poszczególnych województwach, w 2009 i 2013 roku – wskaźnik na 1.000 ludności 

(według danych GUS) 
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Wykres nr 3. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu schizofrenii, organicznych zaburzeń 

psychicznych i zaburzeń nerwicowych, w poszczególnych województwach w 2013 roku 

– wskaźnik na 1.000 ludności (według danych GUS)   

W województwie łódzkim zarejestrowanych w poradniach dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji w 2013 roku było 144.565 

pacjentów, w tym zdecydowaną większość – 88,1% (127.355) stanowiły osoby  

z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (bez uzależnień). Zaburzenia 

spowodowane używaniem alkoholu były drugą pod względem częstości przyczyną 

korzystania z poradni, stanowiąc 9,2% (13.352). 

Wśród osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 

największy odsetek stanowili pacjenci diagnozowani pod kątem zaburzeń nerwicowych 

(43.900 tj. 34,5%) i zaburzeń nastroju/afektywnych (27.371 tj. 21,5%). Znaczną część 

pacjentów stanowili także cierpiący na zaburzenia organiczne włącznie z zespołami 

objawowymi (24.738 tj. 19,4%) (Wykres nr 4). 
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Wykres nr 4. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych  

od alkoholu i innych substancji, z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania (bez 

uzależnień) w województwie łódzkim, w 2013 roku (według danych GUS) 

W grupie pacjentów leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem 

alkoholu prawie 90% stanowiły osoby z zespołem uzależnienia. W przypadku zaburzeń 

spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych odsetek pacjentów z zespołem 

uzależnienia był niższy niż w przypadku używania alkoholu i wynosił 63,95%. 

Ostre zatrucia i używanie szkodliwe są natomiast znacznie częstsze w przypadku 

używania środków psychoaktywnych (24,27%) niż alkoholu (5,39%) (Wykres nr 5 i 6). 

 

Wykres nr 5. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji, z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu 

w województwie łódzkim, w 2013 roku (według danych GUS) 
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dorosłych
upośledzenie umysłowe

zaburzenia rozwojowe

5,39% 

87,40% 

4,61% 

0,22% 1,08% 
1,28% 

ostre zatrucia i używanie szkodliwe
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zespół abstynencyjny bez
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zespół abstynencyjny z
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Wykres nr 6. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków 

psychoaktywnych w województwie łódzkim, w 2013 roku (według danych GUS). 

Zarówno w Polsce jak i w samym województwie łódzkim w latach 2009-2013 liczba 

osób zarejestrowanych w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych 

od alkoholu i innych substancji znacznie wzrosła (wskaźnik na 1.000 ludności w skali kraju 

wzrósł o 13,7%, dla Łódzkiego o 53,71%). Najwyraźniejszy wzrost wskaźnika w kategorii 

zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (bez uzależnień) odnotowano dla zaburzeń 

osobowości i zachowania dorosłych (w skali kraju o 36,1%, a województwa aż o 153,7%) 

(Tabela nr 1.).  

 

24,27% 
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Tabela nr 1. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji w Polsce i województwie 

łódzkim w 2009 i 2013 roku (opracowanie własne wg danych GUS) 

Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych 
substancji: 

Polska  Województwo łódzkie 

wsk/1.000 
w 2009 

wsk/1.000 
w 2013 r. 

wzrost/spadek 
% w stosunku 

do 2009 

l. osób 
w 2009 

wsk/1.000 
w 2009 r. 

l. osób w 
2013 r. 

wsk/1.000 
w 2013 r. 

różnica 
2009-2013 

wzrost/spadek 
% w stosunku 

do 2009 

ogółem 36,8 41,84 13,7% 95 125 37,42 144 565 57,52 49 440 53,71% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) ogółem 

30,67 35,71 16,4% 76 817 30,22 127 355 50,68 50 538 67,69% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - organiczne zaburzenia psychiczne włącznie  
z zespołami objawowymi 

5,24 5,96 13,7% 16 697 6,57 24 738 9,84 8 041 49,85% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - schizofrenia 

3,48 3,90 12,1% 10 249 4,03 12 970 5,16 2 721 28,00% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (bez 
uzależnień) - inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) 

1,33 0,93 
-30,1% 

3 137 1,23 2 609 1,04 -528 -15,88% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - zaburzenia nastroju (afektywne) 

6,65 8,40 26,3% 14 694 5,78 27 371 10,89 12 677 88,40% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - zaburzenia nerwicowe 

9,28 11,20 20,7% 22 056 8,68 43 900 17,47 21 844 101,31% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - zaburzenia osobowości i zachowania 
dorosłych 

0,83 1,13 36,1% 1 616 0,64 4 053 1,61 2 437 153,67% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - upośledzenie umysłowe 

1,62 1,59 -1,9% 4 485 1,76 4 848 1,93 363 9,33% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - zaburzenia rozwojowe 

1,92 2,30 19,8% 3 510 1,38 6 491 2,58 2 981 87,04% 

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania  
(bez uzależnień) - inne zaburzenia 

0,31 0,30 -3,2% 373 0,15 375 0,15 2 1,69% 

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu ogółem 4,86 4,67 -3,9% 14 527 5,72 13 352 5,31 -1 175 -7,04% 



 15 

Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych 
substancji: 

Polska  Województwo łódzkie 

wsk/1.000 
w 2009 

wsk/1.000 
w 2013 r. 

wzrost/spadek 
% w stosunku 

do 2009 

l. osób 
w 2009 

wsk/1.000 
w 2009 r. 

l. osób w 
2013 r. 

wsk/1.000 
w 2013 r. 

różnica 
2009-2013 

wzrost/spadek 
% w stosunku 

do 2009 

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - ostre zatrucia  
i używanie szkodliwe 

0,45 0,47 4,4% 1 281 0,50 721 0,29 -560 -43,07% 

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu -  
zespół uzależnienia 

4,12 3,94 -4,4% 12 715 5,00 11 670 4,64 -1 045 -7,17% 

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu -  
zespół abstynencyjny bez majaczenia 

0,12 0,12 0,0% 195 0,08 616 0,25 421 219,51% 

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu -  
zespół abstynencyjny z majaczeniem 

0,02 0,03 50,0% 56 0,02 30 0,01 -26 -45,82% 

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu -  
zaburzenia psychotyczne (bez majaczenia) 

0,06 0,05 -16,7% 155 0,06 144 0,06 -11 -6,03% 

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - inne zaburzenia 0,08 0,06 -25,0% 125 0,05 171 0,07 46 38,36% 

używanie tytoniu 0,07 0,04 -42,9% 301 0,12 67 0,03 -234 -77,49% 

zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków 
psychoaktywnych ogółem 

0,78 0,82 5,1% 1 375 0,54 1 631 0,65 256 19,97% 

zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków 
psychoaktywnych - ostre zatrucia i używanie szkodliwe 

0,24 0,19 -20,8% 358 0,14 396 0,16 38 11,88% 

zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków 
psychoaktywnych - zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny 

0,51 0,60 17,6% 952 0,37 1 043 0,42 91 10,81% 

zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków 
psychoaktywnych - zaburzenia psychotyczne 

0,02 0,01 -50,0% 30 0,01 98 0,04 68 230,40% 

zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków 
psychoaktywnych - inne zaburzenia 

0,02 0,02 0,0% 35 0,01 94 0,04 59 171,64% 

obserwacje 0,43 0,59 37,2% 2 105 0,83 2 160 0,86 55 3,79% 
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2. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

W rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień od 1 listopada 2012 roku 

Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował dwa nowe zakresy świadczeń: „program terapii 

zaburzeń preferencji seksualnych” (udzielane w warunkach ambulatoryjnych) i „leczenie 

elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych”  

(w warunkach stacjonarnych). 

W porównaniu z 2011 rokiem, w 2014 ŁOW NFZ przeznaczył więcej środków 

finansowych na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Wzrost ten dotyczy zarówno 

leczenia w warunkach ambulatoryjnych (o 14,1%) jak i stacjonarnych (14,8%). Rzeczywiste 

wykonanie świadczeń z tego rodzaju także uległo wzrostowi (łącznie o 13,2%). Pomimo 

tego, liczba zrealizowanych świadczeń spadła o ponad połowę.  

W przypadku świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych najbardziej 

znaczący wzrost zarówno w odniesieniu do środków przeznaczonych (wzrost o 145,4%), 

wydatkowanych (o 144,5%) jak i liczby udzielonych świadczeń (o 139,9%) odnotowano dla 

zakresu leczenie środowiskowe. 

Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych przez ŁOW NFZ najbardziej 

widoczne jest dla świadczeń terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych (spadek  

o 29,4%), co przełożyło się na ponad trzykrotnie niższą liczbę udzielonych świadczeń z tego 

zakresu (spadek o 36,4%). Wyraźne zmniejszenie liczby udzielonych świadczeń odnotowano 

ponadto dla następujących zakresów: świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia 

od alkoholu (o 45,7%) i leczenie uzależnień (o 37,7%),  

Spośród świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych największym wzrostem 

przeznaczonych i rzeczywiście wydatkowanych środków finansowych w stosunku do 2011 

roku wyróżniają się zakresy: świadczenia udzielane w Izbie Przyjęć, dzienne psychiatryczne 

dla dorosłych oraz dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Szczegółowe informacje dotyczące finansowanych przez ŁOW NFZ świadczeń opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień w 2011 i 2014 roku zawiera poniższa tabela (Tabela  

nr 2). 
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Tabela nr 2. Nakłady finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ w 2011 I 2014 roku na realizację poszczególnych zakresów świadczeń w rodzaju: op ieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień (wg danych ŁOW NFZ) 

 Nazwa zakresu 

Środki finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ Rzeczywiste wykonanie Liczba świadczeń 

w 2011 r. w 2014 r. % zmiana w 2011 r. w 2014 r. %zmiana w 2011 r. w 2014 r. 
% 

zmiana 

świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych 

świadczenia psychiatryczne dla 
dorosłych 

18 839 344,44 21 439 583,90 13,8% 19 722 142,86 21 833 034,20 10,7% 402 712 423 690 5,2% 

świadczenia psychiatryczne dla dzieci i 
młodzieży 

1 481 485,30 1 690 796,54 14,1% 1 475 212,55 1 712 272,38 16,1% 24 411 25 379 4,0% 

świadczenia dla osób z autyzmem 
dziecięcym lub innymi całościowymi 
zaburzeniami rozwoju 

1 983 555,00 2 853 746,15 43,9% 2 278 368,00 3 656 299,90 60,5% 31 425 43 275 37,7% 

leczenie uzależnień 3 488 131,20 3 600 938,52 3,2% 3 603 886,40 3 887 772,90 7,9% 131 722 82 001 -37,7% 

program leczenia substytucyjnego 722 174,80 616 445,04 -14,6% 722 174,80 616 445,04 -14,6% 28 858 22 125 -23,3% 

świadczenia terapii uzależnienia i 
współuzależnienia od alkoholu 

2 542 806,60 2 467 174,30 -3,0% 2 590 493,95 2 485 387,13 -4,1% 85 938 46 656 -45,7% 

świadczenia terapii uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych innych niż 
alkohol 

499 951,60 352 777,40 -29,4% 511 892,00 378 093,20 -26,1% 8 297 5 278 -36,4% 

program terapii zaburzeń preferencji 
seksualnych* 

  2 052,00 -   1 908,00 -   26 - 

świadczenia seksuologiczne i patologii 
współżycia 

17 205,00 - - 17 205,00 - - 308 - - 

świadczenia psychologiczne 1 540 737,26 1 764 779,23 14,5% 1 599 827,72 1 807 970,88 13,0% 24 252 23 562 -2,8% 

leczenie środowiskowe (domowe) 538 344,40 1 321 271,07 145,4% 549 812,00 1 344 212,16 144,5% 6 025 14 456 139,9% 

Suma (ambulatoryjne) 31 653 735,60 36 109 564,15 14,1% 33 071 015,28 37 723 395,79 14,1% 743 948 686 448 -7,7% 
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 Nazwa zakresu 

Środki finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ Rzeczywiste wykonanie Liczba świadczeń 

w 2011 r. w 2014 r. % zmiana w 2011 r. w 2014 r. %zmiana w 2011 r. w 2014 r. 
% 

zmiana 

świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych 

dzienne psychiatryczne dla dorosłych 3 521 730,60 4 630 170,92 31,5% 3 523 395,70 4 634 843,72 31,5% 52 270 16 757 -67,9% 

dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne 
dla dzieci i młodzieży 

1 538 341,50 2 081 332,68 35,3% 1 538 176,20 1 982 563,11 28,9% 13 889 5 241 -62,3% 

dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne 
dla dorosłych 

- 486 110,40 - - 496 446,00 - - 4 407 - 

dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych - 525 847,59 - - 534 718,37 - - 781 - 

dzienne terapii uzależnienia od alkoholu 829 816,40 766 119,60 -7,7% 870 444,40 815 763,60 -6,3% 13 340 2 432 -81,8% 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 
hostelu  

876 866,00 899 231,10 2,6% 880 870,27 904 983,28 2,7% 9 070 109 -98,8% 

dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych w hostelu 

936 027,62 1 009 796,60 7,9% 1 010 176,76 1 190 170,04 17,8% 19 943 169 -99,2% 

psychiatryczne dla dorosłych 54 015 305,50 59 932 136,70 11,0% 55 104 971,75 60 987 415,29 10,7% 407 487 13 263 -96,7% 

psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 4 458 287,96 5 639 570,76 26,5% 4 502 598,75 5 689 338,05 26,4% 24 728 930 -96,2% 

leczenie elektrowstrząsami chorych z 
zaburzeniami psychicznymi (EW) ze 
wskazań życiowych** 

  303 833,20 -   303 833,20 -   395 - 

rehabilitacji psychiatrycznej 1 922 382,00 1 998 004,30 3,9% 1 994 560,72 1 993 968,76 0,0% 22 155 180 -99,2% 

psychogeriatryczne 5 136 362,20 5 436 441,20 5,8% 5 131 255,50 5 511 507,81 7,4% 31 642 817 -97,4% 

terapii uzależnienia od alkoholu 
(stacjonarne)*** 

- 3 105 837,90 - - 3 120 640,38 - - 953 - 

leczenie alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych (detoksykacji) 

4 763 336,25 5 603 030,60 17,6% 5 748 671,67 5 697 477,62 -0,9% 34 740 4 098 -88,2% 
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 Nazwa zakresu 

Środki finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ Rzeczywiste wykonanie Liczba świadczeń 

w 2011 r. w 2014 r. % zmiana w 2011 r. w 2014 r. %zmiana w 2011 r. w 2014 r. 
% 

zmiana 

leczenie uzależnień (stacjonarne)*** 6 953 823,50 4 465 142,70 -35,8% 7 300 686,12 4 523 816,45 -38,0% 74 670 1 197 -98,4% 

leczenie zespołów abstynencyjnych po 
substancjach psychoaktywnych 
(detoksykacji) 

1 198 368,00 1 351 445,50 12,8% 1 348 504,63 1 351 435,61 0,2% 6 941 811 -88,3% 

psychiatrii sądowej w warunkach 
podstawowego zabezpieczenia 

- 980 473,10 - - 1 057 502,40 - - 37 - 

rehabilitacyjne dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych 

4 150 637,00 4 488 731,56 8,1% 4 310 872,94 4 607 124,70 6,9% 55 827 661 -98,8% 

terapii dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych ze współistniejącymi 
zaburzeniami psychotycznymi (podwójna 
diagnoza) 

859 173,00 883 663,00 2,9% 859 163,76 883 654,20 2,9% 6 497 179 -97,2% 

w izbie przyjęć szpitala 476 051,25 938 050,00 97,0% 476 051,25 938 050,00 97,0% 4 093 4 787 17,0% 

opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla 
dorosłych 

2 293 238,00 2 318 595,40 1,1% 2 448 577,00 2 344 773,70 -4,2% 23 196 161 -99,3% 

Suma (stacjonarne) 93 929 746,78 107 843 564,81 14,8% 97 048 977,42 109 570 026,29 12,9% 800 488 58 365 -92,7% 

SUMA (ambulatoryjne i stacjonarne) 125 583 482,38 143 953 128,96 14,6% 130 119 992,70 147 293 422,07 13,2% 1 544 436 744 813 -51,8% 

 

*  zakres: program terapii zaburzeń preferencji seksualnych został wprowadzony od 1 listopada 2012 r. 

**  zakres: leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych został wprowadzony od 1 listopada 2012 r. 

***  dane za 2011 r. uwzględniają leczenie uzależnień wraz ze świadczeniami terapii uzależnienia od alkoholu, natomiast w 2014 r. - są to dwa odrębne 

zakresy 
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3.  OPIEKA AMBULATORYJNA 

Z informacji sporządzonej na podstawie sprawozdań MZ-151 wynika, że w latach 

2011-2014 roku w województwie łódzkim liczba: 

 poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych [kod 1700] wzrosła o 15 (z 82 w 2011 r. 

do 97 w 2014 r.), 

 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży [1701,1707] wzrosła o 3 (z 12 do 

15) 

 poradni odwykowych (alkoholowych) wzrosła o 2 [1740,1743, 1744] (z 31 do 33), 

 poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych [1746, 1747], zmniejszyła się o 3 (z 7 do 4)  

 poradni psychologicznych [1790] wzrosła o 4 (z 22 do 26). 

Na szczególną uwagę zwraca utrzymujący się wzrost liczby udzielanych porad  

w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – w 2014 roku udzielono o 16.104 

więcej porad niż w 2011 r. Natomiast w poradniach psychologicznych i poradniach zdrowia 

psychicznego dla dorosłych liczba udzielonych porad znacznie spadła (odpowiednio  

o 18.613 i 173.898). Biorąc pod uwagę wzrost rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych  

w województwie łódzkim, zmniejszająca się liczba udzielonych porad może świadczyć m.in. 

o coraz częstszym korzystaniu z pomocy prywatnych gabinetów lekarskich, praktyk 

psychologicznych i psychoterapeutycznych, które nie podlegają obowiązkowej 

sprawozdawczości. (wykres nr 7 i 8). 

 

Wykres nr 7.  Liczba porad udzielonych w latach 2011-2014 w poradniach zdrowia psychicznego dla 

dorosłych w województwie łódzkim  

                                                      

1
 Dane Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (wcześniej pozyskiwane z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia 

Publicznego w Łodzi) 
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Wykres nr 8.  Liczba porad udzielonych w latach 2011-2014 w poradniach zdrowia psychicznego dla 

dzieci i młodzieży, poradniach odwykowych (alkoholowych), poradniach dla 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych i poradniach psychologicznych w 

województwie łódzkim  
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4. LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 

W czasie realizacji RPOZP liczba funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego 

zespołów leczenia środowiskowego wzrosła z 5 w 2011 r. do 11 w 2014 roku. 

Zaobserwowana zmiana jest niezwykle korzystna i spójna z wytycznymi zalecającymi 

dążenie do rozwoju jak największej liczby różnorodnych form środowiskowej opieki 

psychiatrycznej. Wraz ze wzrostem liczby zespołów zwiększyła się także ich obsada 

kadrowa – w 2011 roku w skład zespołów wchodziło 48 osób, w 2014 – już 104. 

Szczegółowe informacje na temat działalności zespołów leczenia środowiskowego w 2011  

i 2014 roku przedstawiają Tabele nr 3 i 4. 

Tabela nr 3.  Działalność zespołów leczenia środowiskowego w województwie łódzkim w 2011  

i 2014 roku (wg danych ŁUW w Łodzi) 

Wyszczególnienie liczba wizyt ogółem różnica 

 2011 r. 2014 r.  

Lekarze 2.052 27.314 25.262 

Pielęgniarki 996 1.825 829 

Psycholodzy 511 10.510 9.999 

Inni terapeuci 650 11.692 11.042 

Pracownicy socjalni 449 10 -439 

OGÓŁEM 4.658 51.351 46.693 

 

Tabela nr 4.  Zatrudnienie wg grup zawodowych w zespołach leczenia środowiskowego na terenie 

województwa łódzkiego w 2011 i 2014 roku (wg danych ŁUW w Łodzi) 

  Udzielający świadczeń w 

2011 r. 2014 r. 

lekarze ogółem 20 38 

pielęgniarki 6 10 

psycholodzy 10 34 

specjaliści terapii uzależnień 0 3 

terapeuci zajęciowi 2 3 

pracownicy socjalni 3 9 

inni terapeuci 7 7 
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5. OPIEKA STACJONARNA 

W województwie łódzkim, w 2015 roku (wg stanu na koniec I półrocza) funkcjonowało 

1.896 łóżek psychiatrycznych, to jest o 89 więcej niż w 2011 roku. W stosunku do 2011 r. 

najbardziej zmniejszyła się liczba łóżek w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych (4700). 

Jednocześnie jednak zostały uruchomione łóżka w nowych, niefunkcjonujących  

w 2011 roku oddziałach to jest: w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych (4704), zaburzeń 

psychosomatycznych (4710), psychiatrii sądowej (4730), leczenia uzależnień od substancji 

psychoaktywnych (4746) i oddziale terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych ze 

współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (4754).  

Dodatkowo, w 2014 r. w 4 hostelach funkcjonowało 131 miejsc (dla dzieci i młodzieży 

oraz dla uzależnionych od środków psychoaktywnych) – liczba ta nie zmieniła się w stosunku 

do 2011 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące liczby łóżek w poszczególnych oddziałach  

i placówkach w 2011 i 2015 roku zawiera Tabela nr 5. 

Według danych zgromadzonych przez ŁUW na podstawie sprawozdań MZ-11 

sporządzanych przez podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,  

w 2014 roku (brak danych wg stanu na 2015 rok) funkcjonowało 386 miejsc  

w oddziałach dziennych, czyli o 36 więcej niż w 2011 roku (350). Mimo zwiększenia liczby 

miejsc zaobserwowano jednak zmniejszenie liczby osób objętych tą formą opieki (w 2011 r. 

leczono 2.004 osoby w oddziałach dziennych, a w 2014 -1.903 osoby). 

 

Tabela nr 5.  Liczba łóżek w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w województwie łódzkim  

w 2011 i 2015 r. (wg danych ŁUW w Łodzi) 

Rodzaj i nazwa zakładu 

Liczba łóżek Liczba łóżek 

różnica  (wg stanu na 
31.12.2011 r.) 

(wg stanu na 
30.06.2015 r.) 

1
 

2
 

2-1
 

Liczba łóżek psychiatrycznych dla dorosłych (4700) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi 354 332 -22 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała 
St. Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w Warcie* 

237 244 7 

NZOZ Prywatna Klinika Psychiatryczna INVENTIVA w Tuszynie 15 15 0 

NZOZ WOLMED w Szczercowie 32 12 -20 

Prywatna Klinika EUNOIA w Bełchatowie 25   -25 

Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii** 126 126 0 

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie 165 165 0 

WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 103 103 0 

NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne - Pabianickie Centrum 
Psychiatryczne 

80 80 0 

NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia 40 40 0 

SUMA 1 177 1 117 -60 
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Rodzaj i nazwa zakładu 

Liczba łóżek Liczba łóżek 

różnica  (wg stanu na 
31.12.2011 r.) 

(wg stanu na 
30.06.2015 r.) 

1
 

2
 

2-1
 

Liczba łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (4701) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi 21 30 9 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała 
St. Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w Warcie*  

34 30 -4 

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi  34 34 0 

SUMA 89 94 5 

Liczba łóżek rehabilitacji psychiatrycznej (4702) 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała 
St. Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w Warcie* 

38 38 0 

SUMA 38 38 0 

Liczba łóżek leczenia zaburzeń nerwicowych (4704) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ  - 7 7 

NZOZ "WOLMED" w Szczercowie  - 10 10 

SUMA  - 17 17 

Liczba łóżek psychosomatycznych (4710) 

NZOZ "WOLMED" w Szczercowie  - 20 20 

SUMA  - 20 20 

Liczba łóżek psychogeriatrycznych (4712) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi 55 55 0 

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi 28 28 0 

SUMA 83 83 0 

Liczba łóżek dla przewlekle chorych (4716) 

NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne - Pabianickie Centrum 
Psychiatryczne 

5 5 0 

SUMA 5 5 0 

Liczba łóżek psychiatrii sądowej (4730) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi  - 22 22 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała 
St. Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w Warcie* 

 - 30 30 

SUMA  - 52 52 

Liczba łóżek leczenia uzależnień dla dorosłych (4740) 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała 
St. Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w Warcie* 

50 50 0 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi  - 27 27 

NZOZ Prywatna Klinika Psychiatryczna INVENTIVA w Tuszynie 15 5 -10 

NZOZ WOLMED w Szczercowie 18 18 0 

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Łodzi 30 30 0 

SUMA 113 130 17 
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Rodzaj i nazwa zakładu 

Liczba łóżek Liczba łóżek 

różnica  (wg stanu na 
31.12.2011 r.) 

(wg stanu na 
30.06.2015 r.) 

1
 

2
 

2-1
 

Liczba łóżek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) (4742) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi 10 35 25 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała 
St. Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w Warcie* 

45 12 -33 

NZOZ WOLMED w Szczercowie 10 10 0 

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Łodzi 15 15 0 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 26 26 0 

WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 17 17 0 

NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne - Pabianickie Centrum 
Psychiatryczne 

5 5 0 

NZOZ Prywatna Klinika Psychiatryczna INVENTIVA w Tuszynie   10 10 

SUMA 128 130 2 

Liczba łóżek terapii uzależnienia od alkoholu (4744) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi 27   -27 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 36 36 0 

WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 38 38 0 

SUMA 101 74 -27 

Liczba łóżek leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych (4746) 

Ośrodek Terapii Uzależnień TO TU Sp. z o.o. w Karnicach  - 36 36 

SUMA  - 36 36 

Liczba łóżek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) (4748) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi 16 20 4 

SUMA 16 20 4 

Liczba łóżek terapii uzależnień od subst. psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi 
(4754) 

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi  - 20 20 

SUMA  - 20 20 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne (5172) 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała 
St. Wyszyńskiego Centrum Psychiatryczne w Warcie* 

35 38 3 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Tow. Przyjaciół Niepełnosprawnych w 
Jedliczach 

22 22 0 

SUMA 57 60 3 

OGÓŁEM 1 807 1 896 89 

*  w 2011 r. - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie 
** w 2011 r. - Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi 
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6. WSPARCIE UDZIELANE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 System pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego oferuje osobom  

z zaburzeniami psychicznymi różnorodne formy opieki i wsparcia. Funkcjonują m.in. 

środowiskowe domy samopomocy, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy 

społecznej, mieszkania chronione i jednostki specjalistycznego poradnictwa. 

Według danych przekazanych przez Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi w 2014 roku na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało 45 

środowiskowych domów samopomocy, o 4 więcej niż w 2011 roku. Łączna liczba miejsc 

statutowych w środowiskowych domach samopomocy w województwie łódzkim w 2014 r. 

wynosiła 1.784, a z ich usług skorzystało 1.880 osób z zaburzeniami psychicznymi.  

W stosunku do 2011 roku liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy wzrosła  

o 262. 

W 2014 roku w województwie łódzkim funkcjonowały 62 domy pomocy społecznej 

(w 67 lokalizacjach). Dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczonych było 29 

jednostek (w 2011 roku było ich 32), w tym: 

 19 dla osób przewlekle chorych,  

 7 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz  

 3 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.  

Dane te w porównaniu z rokiem 2011 różnią się jedynie liczbą placówek dla 

niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży (w 2011 r. było ich 6). Łączna liczba 

miejsc statutowych w DPS dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych 

intelektualnie wynosiła 2.850 w 2011 roku; z danych za 2014 r. wynika, że w domach 

pomocy społecznej przeznaczonych dla tej grupy docelowej było o 154 miejsc więcej 

(3.004). 

Według danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w roku 2011 ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

korzystało w województwie łódzkim 336 osób w wymiarze 97.093 godzin. W porównaniu  

z 2011 rokiem, w 2014 r. liczba osób korzystających z tej formy pomocy jak i liczba godzin 

świadczonych usług zmalała (odpowiednio o 128 i o 36.264). 

Liczba mieszkań chronionych funkcjonujących w 2014 roku na terenie 

województwa łódzkiego wzrosła o 15 w stosunku do 2011 roku. W 2014 roku liczba miejsc  

w mieszkaniach chronionych wynosiła 222, w tym 55 miejsc przeznaczonych było dla osób  
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z zaburzeniami psychicznymi (w 2011 r. z tej formy usamodzielnienia korzystało 48 osób  

z zaburzeniami psychicznymi). 

Z zestawienia danych rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa z 2011  

i 2014 roku wynika, że liczba tych jednostek zmalała o 33 (z 124 w 2011 r. do 103 w 2014 r.). 

O jeden zmniejszyła się także liczba ośrodków interwencji kryzysowej (z 13 do 12). 

  



 - 28 - 

CZĘŚĆ II 

CELE, PRIORYTETY I ZADANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2011-2015 

Cele główne Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 były tożsame z celami Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego i obejmowały następujące obszary: 

Cel główny 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 

Cel główny 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej  

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do 

życia w środowisku rodzinnym. 

W ramach Celu głównego 1 wyodrębniono dwa cele szczegółowe, obejmujące 

realizację Regionalnego programu promocji zdrowia psychicznego (cel szczegółowy 1.1.) 

oraz Regionalnego programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom 

zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (cel szczegółowy 1.2.).  

W ramach Celu głównego 2 wyodrębniono cztery cele szczegółowe, obejmujące 

realizację Wojewódzkiego Programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności  

w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej (cel 

szczegółowy 2.1.), Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania 

pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: 

bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej (cel szczegółowy 2.2.), 

Wojewódzkiego Programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia  

i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi (cel szczegółowy 2.3.) oraz Planu stopniowego zmniejszania i przekształcania 

dużych szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane 

usługi zdrowotne z jednoczesnym przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki 

stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych (cel szczegółowy 2.4.).  
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Cel główny 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

Cel szczegółowy  
1.1. Realizacja Regionalnego Programu promocji zdrowia psychicznego 

Priorytet 1. Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i 

młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych oraz akcji informacyjno - 

edukacyjnych 

Zadanie 1.1. Organizacja programów zdrowotnych dotyczących problemów psychicznych, które stanowią 

w populacji rozwojowej regionu znaczący problem 

Zadanie 1.2. Opracowanie materiałów zawierających elementy promocji zdrowia psychicznego oraz 

interwencji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

Zadanie 1.3. Realizacja programów profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w placówkach 

oświatowych 

Priorytet 2. Promocja zdrowia psychicznego wśród osób starszych 

Zadanie 2.1. Realizacja programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania otępień i innych 

zaburzeń funkcji poznawczych 

Zadanie 2.2. Realizacja innych działań promujących zdrowie psychiczne w populacji osób starszych 

Priorytet 3. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy 

Zadanie 3.1. Rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy 

Zadanie 3.2. Inicjowanie i realizacja szkoleń rozwijających pozostałe umiejętności osobiste pracowników 

Priorytet 4. Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego 

Zadanie 4.1. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych 

oraz dzieci i młodzieży 

Zadanie 4.2. Prowadzenie działań (np. kampanie informacyjne, publikacja przewodników) informujących 

o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych 

Cel szczegółowy  1.2. Realizacja Programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom 

zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

Priorytet 1. Wszechstronna edukacja mieszkańców województwa 

Zadanie 1.1. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi  

Zadanie 1.2. Edukacja mieszkańców województwa na temat identyfikowania wczesnych objawów 

powszechnych zaburzeń i problemów psychicznych u siebie i swoich bliskich 
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Zadanie 1.3. Edukacja mieszkańców województwa na temat możliwości uzyskiwania pomocy 

specjalistów i dostępnych form tej pomocy w województwie 

Cel główny 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 

w środowisku rodzinnym 

Cel szczegółowy  2.1. Realizacja Wojewódzkiego Programu zwiększania dostępności i zmniejszania 

nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej 

Priorytet 1. Utworzenie w województwie łódzkim sieci Centrów Zdrowia Psychicznego zapewniającej równy 

dostęp do środowiskowej opieki psychiatrycznej mieszkańcom regionu oraz standaryzacja ich 

działania  

Priorytet 2. Poprawa dostępności oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do poszczególnych form opieki 

psychiatrycznej w województwie łódzkim, poprzez dostosowanie posiadanych zasobów lecznictwa 

psychiatrycznego do zalecanych wskaźników 

Zadanie 2.1. Dostosowanie bazy lecznictwa dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi  

Zadanie 2.2. Dostosowanie bazy lecznictwa dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi  

Zadanie 2.3. Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych  

Zadanie 2.4. Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  

Cel szczegółowy 2.2. Realizacja Wojewódzkiego Programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania 

pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: 

bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej 

Priorytet 1. Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Zadanie 1.1. Zwiększenie liczby miejsc i rozwinięcie oferty programowej w ośrodkach wsparcia typu dziennego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli w środowiskowych domach samopomocy i klubach 

samopomocy  

Zadanie 1.2. Podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w zakresie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania 

Zadanie 1.3. Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz udzielania wsparcia osobom z 

zaburzeniami psychicznymi  

Priorytet 2. Rozwój opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej 
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Zadanie 2.1. Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 

oraz niepełnosprawnych intelektualnie, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży 

Priorytet 3. Inwestycja w kadry pomocy społecznej 

Zadanie 3.1. Podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenie kadry realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Cel szczegółowy 2.3. Realizacja Wojewódzkiego Programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego 

zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Priorytet 1. Przeciwdziałanie marginalizacji osób chorych psychicznie w obszarze życia zawodowego 

Zadanie 1.1. Promowanie idei zatrudniania osób chorych psychicznie jako wartościowych pracowników 

Zadanie 1.2. Rozwój doradztwa zawodowego w instytucjach zajmujących się osobami chorymi psychicznie 

Priorytet 2. Tworzenie realnych środowisk pracy dla osób chorych psychicznie 

Zadanie 2.1. Promocja i wspieranie powstawania firm społecznych zatrudniających osoby z zaburzeniami 

psychicznymi 

Zadanie 2.2. Promocja i wspieranie powstawania instytucji integracji społecznej – Centrów Integracji Społecznej 

(CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS) 

Cel szczegółowy 2.4. Plan stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych w 

placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane usługi zdrowotne z jednoczesnym 

przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki stacjonarnej do oddziałów 

szpitali ogólnych 

 

  



 - 32 - 

NAKŁADY FINANSOWE 

Całkowite nakłady finansowe, poniesione na działania skierowane na ochronę 

zdrowia psychicznego w latach 2011-2014 w województwie łódzkim, przez podmioty 

realizujące Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zostały przedstawione  

w poniższej tabeli. W tabeli podano koszty działań realizowanych przez jednostki, które 

objęte były sprawozdawczością do Ministerstwa Zdrowia z realizacji Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uwzględniono działania: Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi, Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego (środki Samorządu Województwa Łódzkiego pozostające w jego 

dyspozycji), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 

Ze względu na fakt, że termin sprawozdania ze zrealizowanych w 2015 roku działań 

upływa 15 maja 2016 r. nie uwzględniono danych za 2015 rok. 

 

Tabela nr 6. Nakłady finansowe poniesione na działania skierowane na ochronę zdrowia 

psychicznego w latach 2011-2014 w województwie łódzkim, przez podmioty 

realizujące Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

 

  

 nakłady finansowe 

2011 r. 1 412 054 zł 

2012 r.  628 259 zł 

2013 r. 877 940 zł 

2014 r. 1 188 097 zł 

SUMA 4 106 350 zł 
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CEL GŁÓWNY 1. 

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM 

PSYCHICZNYM 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. 

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Realizacja Regionalnego Programu promocji zdrowia psychicznego przebiegała  

w oparciu o 4 priorytety, w ramach których prowadzono działania z 9 obszarów. Priorytetami 

Programu były:  

 Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym wśród dzieci  

i młodzieży. 

 Promocja zdrowia psychicznego wśród ludzi starszych. 

 Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy. 

 Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego.  

PRIORYTET 1. 

Zapobieganie najczęstszym problemom i zaburzeniom psychicznym wśród dzieci  

i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych oraz akcji informacyjno - 

edukacyjnych 

W celu zapobiegania najczęstszym zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży 

realizowano w województwie łódzkim programy i akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące 

problemów psychicznych, które stanowią w populacji rozwojowej regionu łódzkiego znaczący 

problem. Wśród poruszanych problemów uwzględnione zostały m.in. zaburzenia afektywne,  

w szczególności depresyjne, zaburzenia nerwicowe (w tym lękowe, związane ze stresem), 

zaburzenia behawioralne (m.in. odżywiania). Odbiorcami działań były dzieci i młodzież, ich 

rodzice, a także nauczyciele. 

W ramach poszczególnych inicjatyw realizowane były m.in. świadczenia zdrowotne 

(np. konsultacje specjalistów, organizacja warsztatów terapeutycznych), opracowanie 

materiałów edukacyjnych wraz z ich rozpowszechnieniem, a także pogadanki i zajęcia 

warsztatowe w placówkach oświatowych.  

Realizatorami były podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Zadanie 1.1. 

Organizacja programów zdrowotnych dotyczących problemów psychicznych, które 

stanowią w populacji rozwojowej regionu znaczący problem 

W latach 2011-2015 ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego kontynuowano 

realizację Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży.  

Zapobieganie zaburzeniom depresyjnym jest niezwykle ważne ze względu na ich 

nawrotowość oraz możliwe skutki; stanowią one m.in. istotny czynnik ryzyka zachowań 

samobójczych wśród nastolatków. Program, wdrożony w 2010 roku finansowany jest  

z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i realizowany przez podmioty wyłaniane 

corocznie w otwartych konkursach ofert. 

Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji 

przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia 

oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa  

w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali zmniejszenie częstości 

występowania następstw depresji, w tym trudności szkolnych, zaburzeń odżywiania, prób 

samobójczych i innych zachowań autodestrukcyjnych, nabycie pożądanych umiejętności 

społecznych, umiejętności nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik 

radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci  

i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie 

przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby.  

Każdego roku realizacja Programu przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich to badania 

przesiewowe, mające na celu wychwycenie u nastolatka cech predysponujących  

do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Psycholog lub lekarz psychiatra przeprowadzają 

badanie przy użyciu wystandaryzowanego narzędzia, a także szczegółowy wywiad  

z dzieckiem i jego rodzicem bądź opiekunem – m.in. w celu oceny obciążenia rodzinnego  

i relacji rodzinnych. Dzieci, u których w trakcie badań skriningowych zostanie 

zaobserwowane ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych, mają możliwość wzięcia udziału 

w warsztatach terapeutycznych. Uczestnictwo w warsztatach ma na celu redukcję czynników 

ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych, m.in. przez psychoedukację, która wpływa na 

wzrost samoświadomości zarówno dzieci, jak i rodziców. Każdy cykl zajęć warsztatowych 

obejmuje osiem dwugodzinnych spotkań grupy liczącej 8–14 osób. W trakcie warsztatów 

terapeutycznych wykorzystywane są techniki poznawczo-behawioralne. Warsztaty zawierają 

następujące moduły: trening umiejętności społecznych (w tym umiejętności rozwiązywania 

konfliktów), nazywanie i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem i negatywnymi 

emocjami (np. wskazanie związku między konkretnymi działaniami a nastrojem), 
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psychoedukacja z zakresu zaburzeń depresyjnych dla dzieci i ich rodziców (w tym 

budowanie wspierających relacji rodzinnych). 

W latach 2011-2015 na realizację Programu wydatkowano 316.185 zł. W tym czasie 

przebadano 2.337 osób w wieku 11-17 lat i przeprowadzono 62 cykle zajęć warsztatowych 

(łącznie 521 dwugodzinnych spotkań). 

 

Zadanie 1.2. 

Opracowanie materiałów zawierających elementy promocji zdrowia psychicznego oraz 

interwencji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

W 2013 roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na wsparcie dla organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa 

Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na Opracowanie materiałów 

wspierających realizację programu zdrowotnego dla dzieci i młodzieży dotyczącego istotnego 

problemu zdrowotnego w tej populacji.  Na niniejsze zadanie nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Zadanie 1.3. 

Realizacja programów profilaktycznych o charakterze informacyjno - edukacyjnym  

w placówkach oświatowych 

W ramach niniejszego zadania organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym 

konkursie ofert realizowały m.in.: 

 program edukacyjny „Stres pod kontrolą”– zajęcia prowadzone metodą warsztatu dla 

młodzieży gimnazjalnej mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy o stresie i wskazanie 

sposobów radzenia sobie z nim, 

 zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji  

i bulimii pn.: Ciało w krzywym zwierciadle, skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, 

 program profilaktyczny o charakterze informacyjno – edukacyjnym w szkołach 

gimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego „Dbam o swoje zdrowie psychiczne”, 

 warsztaty profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych, dwie psychoedukacyjne grupy 

warsztatowe dla młodzieży, wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych (dla nauczycieli i rodziców) 

na temat profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i zachowania u młodzieży, poradnictwo 
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specjalistyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców: medyczne (psychiatryczne), 

psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne, poradnictwo mailowe, prowadzenie 

psychoterapii rodzinnej dla rodzin nastolatków. Projekt obejmował wsparciem młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, w szczególności w wieku 16-18 lat; ich rodziców  

i nauczycieli. 

 warsztaty arteterapii, zajęcia yogi i konsultacje dla młodzieży w wieku 16-18 lat będącej 

pod opieką Fundacji Dom w Łodzi oraz z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

PRIORYTET 2. 

Promocja zdrowia psychicznego wśród osób starszych 

Ze względu na stale rosnącą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym w województwie 

łódzkim działania skierowane do tej grupy docelowej stanowiły znaczący element realizacji 

Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego.  

 

Zadanie 2.1. 

Realizacja programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania otępień oraz 

innych zaburzeń funkcji poznawczych 

W latach 2011-2012 kontynuowano (zainicjowany w 2010 roku) Program zdrowotny 

wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych, finansowany ze 

środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Badania prowadzone były przez 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi i Szpital Wojewódzki im. 

Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (ówczesny Wojewódzki Szpital 

Psychiatryczny w Warcie). W ramach programu realizowane były bezpłatne porady 

psychiatryczne, psychologiczne oraz diagnostyka medyczna (badanie EKG, badania 

laboratoryjne – morfologia, oznaczenie stężenia glukozy i cholesterolu we krwi).  

Ze świadczeń mogli skorzystać mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 55-85 lat,  

w szczególności mieszkańcy powiatów rejonu zachodniego: sieradzkiego, wieluńskiego, 

poddębickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego oraz łaskiego.  

W latach 2011 – 2012 przebadano w ramach Programu 83 osoby, wydatkując z budżetu 

Województwa Łódzkiego środki w łącznej wysokości 20.929 złotych. 

Dodatkowo, w 2014 roku organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie 

ofert realizowała program pn.: „By świeciło ciągle Słońce w Jesieni Życia”, mający na celu 

wczesne wykrycie otępień oraz innych zaburzeń funkcji poznawczych. W ramach działania 

przebadano 80 osób powyżej 55 roku życia. 
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Zadanie 2.2. 

Realizacja innych działań promujących zdrowie psychiczne w populacji osób 

starszych 

Pozostałe działania promujące zdrowie psychiczne w populacji osób starszych 

(powyżej 50 roku życia) realizowane były przez organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

wyłaniane w otwartych konkursach ofert. W ramach podejmowanych inicjatyw istniała 

możliwość uczestniczenia m.in. w terapii ruchowej, konsultacjach psychiatryczno-

psychologicznych, psychoedukacji, poradach dietetycznych, „spotkaniach z kulturą” (wstęp 

do instytucji kulturalnych), zorganizowanych wycieczkach.  

Jako rezultaty uczestnictwa w niniejszych działaniach odbiorcy wskazywali na wzrost 

poczucia własnej wartości, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu 

rodzinnym i społecznym, usprawnienie ruchowe i zmniejszenie poczucia alienacji społecznej.  

 

PRIORYTET 3. 

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy 

Niniejszy priorytet był realizowany poprzez inicjowanie działań promujących zdrowie 

psychiczne w miejscu pracy (np. w wybranych grupach zawodowych, instytucjach, 

przedsiębiorstwach).  

 

Zadanie 3.1. 

Rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy 

Działania związane z doskonaleniem umiejętności radzenia sobie ze stresem  

w miejscu pracy realizowane były przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłaniane  

w otwartych konkursach ofert. Odbiorcami tych działań były osoby aktywne zawodowo m.in. 

nauczyciele. Zrealizowano warsztaty radzenia sobie ze stresem, a także z zakresu 

zarządzania zmianami. Uczestnicy projektów nabyli lub rozwinęli wiedzę i umiejętności  

z zakresu stosowania technik redukujących zmęczenie i stres, a także zdobyli wiedzę 

dotyczącą przygotowania ludzi do zmian, umiejętności planowania oraz korzystania  

z doświadczeń innych pracowników.  
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Zadanie 3.2. 

Inicjowanie i realizacja szkoleń rozwijających pozostałe umiejętności osobiste 

pracowników 

W zależności od charakteru wykonywanej pracy, u pracownika powinny być rozwijane 

różne kompetencje i umiejętności. W ramach niniejszego zadania należałoby podejmować 

działania mające na celu inicjowanie i zachęcanie pracodawców do organizowania szkoleń 

dla swoich pracowników. W latach 2011-2015 nie były podejmowane działania tego rodzaju. 

  



 - 39 - 

PRIORYTET 4. 

Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego 

Kluczowym elementem utrzymania zdrowia psychicznego jest udzielenie wczesnej 

pomocy specjalistycznej ludziom zagrożonym utratą zdrowia psychicznego w wyniku 

doświadczenia tzw. kryzysu psychicznego.  

 

Zadanie 4.1. 

Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla 

dorosłych oraz dzieci i młodzieży 

Zadanie realizowane było w 2013 i 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

wyłonione w otwartym konkursie ofert lub wybrane w trybie pozakonkursowym. Zakres 

podejmowanych działań obejmował m.in. poradnictwo indywidualne dla osób, które znalazły się 

w sytuacji kryzysu psychicznego - psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne, zajęcia 

grupowe (psychoedukacyjne, terapeutyczne), poradnictwo internetowe, telefoniczne. W ramach 

działania opracowano także ulotki i broszurę informacyjną „Nie (z)łam się”. Wśród grup, do 

których skierowano działania były m.in. osoby doświadczające choroby – chorzy onkologicznie  

i ich bliscy, chorzy na stwardnienie rozsiane a także osoby doświadczające kryzysu związanego 

z rozstaniem/rozwodem (w szczególności dzieci).  

 

Zadanie 4.2. 

Prowadzenie działań (np. kampanie informacyjne, publikacja przewodników) 

informujących o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy, katastrof  

i klęsk żywiołowych 

 W 2012 roku został opracowany „Informator o dostępnych w województwie łódzkim 

formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Został on zamieszczony na portalu 

internetowym Województwa Łódzkiego, poświęconym tematyce zdrowia -

www.zdrowie.lodzkie.pl. Zawiera on podstawowe informacje na temat wybranych form 

pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie, zaprezentowane w przejrzysty, 

przyjazny użytkownikowi sposób (m.in. w podziale na powiaty). Informator jest każdego roku 

aktualizowany. 

Dodatkowo, realizatorem działań z tego zakresu było Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi, które przekazywało dotacje dla organizacji pozarządowych działających 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i finansowało programy w regionalnych 

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/
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rozgłośniach telewizyjnych (TVP 3, TOYA) i radiowych (Radio TOP,Radio Ziemi Wielunskiej, 

Radio Wiktoria)2. 

  

                                                      

2
 Sprawozdanie z realizacji NPOZP za 2012 rok. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. 

REALIZACJA PROGRAMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO SPRZYJAJĄCEGO 

POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

Regionalny Program informacyjno-edukacyjny realizowany był w oparciu o priorytet 

pn. Wszechstronna edukacja mieszkańców województwa, w ramach którego 

zaproponowano trzy zadania. 

Zadanie 1.1. 

Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi  

W ramach tego obszaru organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione  

w otwartym konkursie ofert lub wybrane w trybie pozakonkursowym podejmowały działania  

w celu edukacji mieszkańców województwa na temat problemów, z jakimi borykają się na co 

dzień osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jednym z nich była organizacja obchodów Dnia 

Zdrowia Psychicznego. 

W ramach obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego (10.10.2014) przygotowano  

i przeprowadzono happening artystyczny, którego tematyka nawiązywała do zagadnień 

związanych ze zdrowiem psychicznym. Dodatkowo, opracowano kwestionariusz 

wspomagający samoocenę kondycji psychicznej wraz z ulotką informującą o miejscach, 

gdzie można skorzystać z ewentualnej pomocy, które rozdawane były zainteresowanym. 

Kolejnym elementem obchodów były bezpłatne konsultacje udzielane wolontariacko przez 14 

specjalistów (lekarzy psychiatrów, terapeutów, psychologów). Z porad tych skorzystało ok 

100 mieszkańców województwa łódzkiego. 

Zadanie 1.2. 

Edukacja mieszkańców województwa na temat identyfikowania wczesnych objawów 

powszechnych zaburzeń i problemów psychicznych u siebie i swoich bliskich 

 W latach 2012-2013 Samorząd Województwa Łódzkiego włączył się w ogólnopolską 

kampanię społeczną „Co czwarty z nas” organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Celem 

akcji było przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia 

psychiczne i zaburzenia zachowania. W ramach kampanii Samorząd Województwa 

Łódzkiego zaangażował się w dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci 

plakatów i ulotek, a także sfinansował emisję spotu radiowego. 
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Zadanie 1.3. 

Edukacja mieszkańców województwa na temat możliwości uzyskiwania pomocy 

specjalistów i dostępnych form tej pomocy w województwie 

W 2012 roku został opracowany „Informator o dostępnych w województwie łódzkim 

formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Został on zamieszczony na portalu 

internetowym Województwa Łódzkiego, poświęconym tematyce zdrowia -

www.zdrowie.lodzkie.pl. Zawiera on podstawowe informacje na temat wybranych form 

pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie, zaprezentowane w przejrzysty, 

przyjazny użytkownikowi sposób (m.in. w podziale na powiaty). Informator jest każdego roku 

aktualizowany. 

  

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/
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CEL GŁÓWNY 2  

ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ  

I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNYCH FORM OPIEKI  

I POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM 

W ramach Celu głównego 2, Regionalny Program zakładał realizację i wdrażanie: 

Wojewódzkiego programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie 

do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Wojewódzkiego programu 

poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, 

samopomocy środowiskowej, Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form 

wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz Planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych 

szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane usługi 

zdrowotne. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA DOSTĘPNOŚCI  

I ZMNIEJSZANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO RÓŻNYCH FORM 

ŚRODOWISKOWEJ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 Zgodnie ze światowymi trendami, wyrażonymi w Narodowym Programie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego (NPOZP), opieka psychiatryczna powinna odchodzić od modelu 

lecznictwa stacjonarnego, w którym dominuje pozycja dużego szpitala psychiatrycznego,  

w kierunku rozwoju powszechnie dostępnych i zróżnicowanych form opieki środowiskowej. 

Opieka psychiatryczna powinna stać się opieką środowiskową zorganizowaną w Centra 

Zdrowia Psychicznego (CZP) dające sieć oparcia, na które składają się opieka zdrowotna, 

wsparcie społeczne i wsparcie w zakresie pracy zawodowej. Zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w województwie łódzkim powinno powstać 

minimum 12 Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz 12 CZP dla dzieci  

i młodzieży (chyba, że będą one wchodziły w skład CZP dla dorosłych). 

 Uzgadnianie umiejscowienia i obszaru działania sieci centrów psychicznego  

w województwie, z uwzględnieniem ich podległości organizacyjnej miało zakończyć się  

w grudniu 2013 roku. 
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PRIORYTET 1.  

Utworzenie w województwie łódzkim sieci Centrów Zdrowia Psychicznego 

zapewniającej równy dostęp do środowiskowej opieki psychiatrycznej mieszkańcom 

regionu oraz standaryzacja działania centrów 

Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), 

zadaniem samorządów województw, z terminem realizacji do grudnia 2013 roku, było 

uzgodnienie umiejscowienia i obszaru działania sieci centrów zdrowia psychicznego  

w regionie, z uwzględnieniem ich podległości organizacyjnej. Również w Regionalnym 

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 

(RPOZP) uwzględniono ten priorytet. 

W ramach prac nad w/w zadaniem, w celu rozpoznania sytuacji w tym zakresie  

w Łódzkiem, w marcu 2013 r. wystosowano do starostów powiatów i prezydentów miast  

na prawach powiatu prośbę o przekazanie informacji odnośnie funkcjonujących  

lub planowanych do utworzenia na danym terenie centrów zdrowia psychicznego.  

Z nadesłanych odpowiedzi jednoznacznie wynikało, że pomimo dostrzeganej potrzeby, 

większość samorządów powiatów nie jest zainteresowanych tworzeniem tego typu placówek. 

Jako główny powód wskazywano brak środków finansowych na budowanie nowych struktur, 

utrzymanie oraz finansowanie działalności centrów zdrowia psychicznego.  

W dniu 25 września 2013 roku odbyło się spotkanie członków Wojewódzkiego 

Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

poświęcone uzgadnianiu umiejscowienia sieci centrów zdrowia psychicznego  

w województwie. W wyniku ustaleń Zespołu, w dniu 14 października 2013 r. wystosowane 

zostało pismo do ówczesnego Ministra Zdrowia (Pana Bartosza Arłukowicza) – z prośbą  

o przekazanie informacji dotyczących: przewidywanego wsparcia finansowego dla 

podmiotów zamierzających utworzyć centrum zdrowia psychicznego, ewentualnego wzrostu 

finansowania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania powstałych centrów zdrowia psychicznego, planowanych 

zmian legislacyjnych pozwalających na kontraktowanie pełnego zakresu świadczeń 

udzielanych w centrum zdrowia psychicznego (jako odrębnego produktu kontraktowego) 

oraz zapewnienia środków finansowych na wyszkolenie i opłacenie kadry obsługującej 

centra zdrowia psychicznego. 

Z otrzymanej odpowiedzi wynikało, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad 

„rozwiązaniami systemowo-prawnymi dotyczącymi wprowadzenia świadczenia, jakim ma być 

Centrum Zdrowia Psychicznego” – do dziś nie zostało ono jednak wprowadzone.  
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W województwie łódzkim zawieszono prace nad uzgadnianiem sieci centrów zdrowia 

psychicznego do czasu zapewnienia podstaw legislacyjnych do organizacyjnego tworzenia 

centrów zdrowia psychicznego i kontraktowania udzielanych w nich świadczeń zdrowotnych, 

zapewnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania świadczeń opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień na odpowiednim (wyższym niż obecnie) poziomie 

(przeprowadzono taryfikację świadczeń z rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień) oraz zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry do pracy w centrach 

zdrowia psychicznego. Działania będą kontynuowane po ustaleniu formy organizacyjno-

prawej funkcjonowania centrum zdrowia psychicznego i sposobu jego finansowania.  

 

PRIORYTET 2.  

Poprawa dostępności oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do poszczególnych 

form opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim, poprzez dostosowanie 

posiadanych zasobów lecznictwa psychiatrycznego do zalecanych wskaźników  

 Zalecany poziom dostępności do poszczególnych form opieki został określony  

w RPOZP za pomocą wskaźników wykazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Należy 

zauważyć, że przedstawione w RPOZP kierunki działań i priorytety powstały  

w oparciu o analizę zasobów przeprowadzoną z perspektywy regionu, przyjmując za punkt 

odniesienia obszar i populację całego województwa. Biorąc pod uwagę ten fakt, nie można 

wykluczyć, iż wskaźniki dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej obliczone dla 

powiatów były inne niż dla całego regionu.  

Poniższe porównanie zasobów lecznictwa psychiatrycznego w regionie łódzkim  

w odniesieniu do zalecanych wskaźników zostało przeprowadzone w oparciu o liczbę 

mieszkańców województwa łódzkiego według stanu na dzień 31.12.2010 roku, równą 

2.534.357 osób oraz wg stanu na 31.12.2014 r. - 2.504.136 osób (dane wg GUS). 
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Zadanie 2.1.  

Dostosowanie bazy lecznictwa dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 

Na podstawie analizy zasobów województwa łódzkiego oraz zalecanych wskaźników 

dostępności wyliczonych w 2011 roku, w RPOZP zalecono podjęcie, w ramach Zadania 2.1., 

następujących działań:  

1. Zwiększenia liczby miejsc w oddziałach dziennych dla osób dorosłych z zaburzeniami 

psychicznymi. 

2. Znacznego zwiększenia liczby zespołów środowiskowych. 

3. Tworzenia oddziałów psychiatrycznych na bazie szpitali ogólnych, w szczególności na 

terenach, gdzie dostęp do lecznictwa psychiatrycznego jest najbardziej ograniczony 

(północna oraz południowo-zachodnia część województwa). 

4. Znacznego zwiększenia liczby miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno 

opiekuńczych. 

5. Podwojenia liczby miejsc w hostelach. 

W związku ze spadkiem liczby ludności w województwie łódzkim w okresie 2011-

2015, w celu weryfikacji powyższych zaleceń po raz kolejny obliczono wskaźniki zgodnie  

z wytycznymi NPOZP (kolumna 8 i 9 w tabeli nr 7). Poniższa analiza została wykonana  

w odniesieniu do aktualnych wskaźników.  

Ad 1. 

Zaobserwowano wzrost liczby miejsc w oddziałach dziennych (z 246 w 2011 r. do 

262 w 2015 r.), co przy zmniejszającej się liczbie ludności spowodowało wzrost 

odpowiedniego wskaźnika do wartości 1,05 (0.9). Niemniej jednak zalecana minimalna 

wartość wskaźnika wg NPOZP powinna wynosić 3 - konieczny jest dalszy wzrost liczby 

miejsc w oddziałach dziennych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. 

Ad 2. 

W trakcie realizacji RPOZP liczba zespołów środowiskowych funkcjonujących na 

terenie województwa łódzkiego wzrosła ponad dwukrotnie; wskaźnik dostępności wzrósł  

z 0,1 do 0,22. Zaobserwowany wzrost nie jest jednak wystarczający – wartość docelowa 

odpowiedniego wskaźnika dostępności wynosi bowiem 1,0. 

Ad 3. 

 Pomimo wystarczającej liczby miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla dorosłych 

zauważyć można było ich nierównomierne rozmieszczenie, które powodowało,  

że mieszkańcy północnych oraz południowo-zachodnich powiatów nie mieli bliskiego 

dostępu do psychiatrycznego lecznictwa szpitalnego na terenie województwa łódzkiego. 
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Zalecono zatem tworzenie oddziałów psychiatrycznych na bazie szpitali ogólnych, 

szczególnie na terenach, gdzie dostęp do lecznictwa psychiatrycznego jest najbardziej 

ograniczony. W latach 2011-2015 nie utworzono jednak żadnego nowego oddziału 

psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, a tym samym dostępność w tym zakresie nie uległa 

znacznej zmianie. 

Ad 4. 

W latach 2011-2015 liczba łóżek w oddziałach opiekuńczych (ZPO  

i ZOL) wzrosła o 2 (podwyższając wskaźnik dostępności jedynie o 0,01). Biorąc pod uwagę 

wyraźnie nasilone w naszym regionie zjawisko starzenia się społeczeństwa kluczowe wydaje 

się dalsze dążenie do osiągniecia zalecanych w NPOZP wartości minimalnych wskaźników. 

Ad 5. 

 W latach 2011-2015 nie nastąpił wzrost liczby miejsc w hostelach. Zalecana 

minimalna wartość wskaźnika wynosi 0,2, a aktualny wskaźnik dostępności to 0,09. 
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Tabela nr 7. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa łódzkiego - placówki dla dorosłych  

 
minimalny wskaźnik lub liczba placówek 

 

Wytyczne NPOZP  
(2010 r.) 

2011
3
 

Wytyczne NPOZP   
(2014 r.) 

2015
4
 

liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

poradnia 1/50 tys. mieszkańców 
czynnych 5 i więcej dni w 

tygodniu 
51 1,00 53 1,04 50 1 57 1,14 

oddziały dzienne 
3 miejsca/ 

10 tys. mieszkańców 
kod 2700 760 3,00 246 0,97 751 3 262 1,05 

zespoły środowiskowe 1/50 tys. mieszkańców  50 1,00 5 0,1 50 1 11 0,22 

zespoły interwencji 
kryzysowych i pomocy doraźnej 

1 w miastach > 200 tys. 
mieszkańców 

ośrodki interwencji 
kryzysowej - 1 na powiat 

1 1,00 13 - 21*** 1 12 0,57 

oddziały psychiatryczne 
szpitalne 

4 łóżka/10 tys. 
mieszkańców 

kod 4700, 4702, 4712 1 014 4,00 1267* 4,99 1002 4 1332** 5,32 

hostel 
0,2 miejsca/ 

10 tys. mieszkańców 
kod 2720 51 0,20 22 0,09 50 0,2 22 0,09 

oddziały opiekuńcze (ZPO, ZOL) 
1-2 łóżka/ 

10 tys. mieszkańców 
kod 5172 253 1,00 57 0,23 250 1 60 0,24 

 

*Do oddziałów psychiatrycznych zaliczono oddziały o kodach: 4700, 4702, 4712 

**uwzględniono oddziały o kodach 4700, 4702, 4704, 4710, 4712, 4716, 4730 

***21 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu  

                                                      

3
 Wykorzystano dane wg stanu na 31.12.2010 r. 

4
 W zakresie liczby poradni, liczby zespołów środowiskowych, ośrodków interwencji kryzysowej i hosteli dane dotyczą stanu na 31.12.2014 r., w odniesieniu do pozostałych 

przedstawiono stan na 30.06.2015 r. 
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Zadanie 2.2. 

Dostosowanie bazy lecznictwa dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi  

Na podstawie analizy zasobów województwa łódzkiego oraz zalecanych wskaźników 

dostępności wyliczonych w 2011 roku, w RPOZP zalecono, w ramach Zadania 2.2.:  

1. Znaczne zwiększenie liczby poradni zdrowia psychicznego dla dzieci oraz zapewnienie 

do nich równego dostępu dla mieszkańców całego województwa łódzkiego. 

2. Znaczne zwiększenie liczby miejsc w psychiatrycznych oddziałach dziennych dla dzieci  

i młodzieży. 

3. Znaczne zwiększenie liczby zespołów środowiskowych. 

4. Znaczne zwiększenie liczby łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i zapewnienie 

ich równomiernego rozłożenia na terenie województwa. 

5. Zwiększenie liczby miejsc w hostelu dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi bądź 

utworzenie kolejnego hostelu. 

6. Utworzenie poradni pomocy rodzinie pod warunkiem zapewnienia kontraktowania 

udzielanych tam świadczeń. 

 

Ad 1. 

Zgodnie z zaleceniami NPOZP minimalna liczba poradni zdrowia psychicznego dla 

dzieci, czynnych co najmniej 5 razy w tygodniu powinna wynosić 1 na powiat lub kilka 

powiatów (150 tys. mieszkańców), co wymaga funkcjonowania w województwie łódzkim  

17 poradni dla dzieci. Według danych Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi aktualnie funkcjonuje 10 poradni udzielających świadczeń przez  

5-7 dni w tygodniu. Oznacza to, że zasoby w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej dla 

dzieci nadal są niewystarczające. 

Ad 2. 

 Na koniec 2014 roku liczba łóżek w dziennych oddziałach psychiatrycznych dla dzieci 

i młodzieży w województwie łódzkim wynosiła 78 i nie zmieniła się w stosunku do 2011 roku. 

Aby osiągnąć minimalną wartość wskaźnika dostępności, który wynosi 0,31 (250 łóżek  

w województwie) liczba łóżek na tych oddziałach powinna wzrosnąć przynajmniej trzykrotnie.  

Ad 3. 

W trakcie realizacji RPOZP liczba zespołów środowiskowych funkcjonujących na 

terenie województwa łódzkiego wzrosła ponad dwukrotnie; wskaźnik dostępności wzrósł  

z 0,1 do 0,22. Zaobserwowany wzrost nie jest jednak wystarczający – wartość docelowa 

odpowiedniego wskaźnika dostępności wynosi bowiem 1,0. Należy zauważyć, że zespoły 
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środowiskowe działające w województwie łódzkim świadczą usługi zarówno dla dorosłych  

jak i dla dzieci i młodzieży. 

Ad 4. 

Według przeliczonych aktualnie zaleceń w województwie łódzkim powinno 

funkcjonować minimum 100 łóżek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Obecnie jest ich 

94 - o 1 mniej niż w 2011 r.; wskaźnik pozostaje na tym samym poziomie tj. nieznacznie 

niższym niż rekomenduje NPOZP. Dodatkowo, nadal nie jest spełniony warunek 

równomiernego rozłożenia łóżek tego typu na terenie województwa. 

Ad 5.  

W województwie łódzkim nadal funkcjonuje 1 hostel dla młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi, który dysponuje 14 miejscami. Zgodnie z zaleceniami NPOZP w regionie 

powinien być przynajmniej jeden hostel dla dzieci i młodzieży, posiadający 20 miejsc.  

Ad 6.  

W województwie łódzkim w latach 2011-2015 nie powstała poradnia pomocy rodzinie. Nadal 

nie ma jasności co do zasad funkcjonowania oraz zadań, które powinna realizować taka 

placówka. Brak jest również podstawy do jej kontraktowania przez NFZ. 
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Tabela nr 8. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa łódzkiego - placówki dla dzieci i młodzieży 

  
minimalny wskaźnik lub 

liczba placówek 
Uwagi 

wytyczne NPOZP  
(2010 r.) 

2011
5
 

wytyczne NPOZP  
(2014 r.) 

2015
6
 

liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

poradnia 1/150 tys. mieszkańców czynna codziennie 17 1,00 10 0,59 17 1,00 10 0,59 

oddziały dzienne 
1 miejsce/10 tys. 

mieszkańców 
kod 2701 253 1,00 78 0,31 250 1,00 78 0,31 

zespoły środowiskowe 1/50 tys. mieszkańców 1-3 wizyt tygodniowo 51 1,00 5 0,10 50 1 11 0,22 

oddziały szpitalne 
0,4 łóżka/10 tys. 

mieszkańców 
równomiernie 101 0,40 95 0,38 100 0,40 94 0,38 

hostel 
1 hostel (20 miejsc)/ 

województwo 
kod 2721 20 - 14 - 20 - 14 - 

poradnia pomocy rodzinie 1 poradnia/województwo - 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0,00 

 

  

                                                      

5
 Wykorzystano dane wg stanu na 31.12.2010 r. 

6
 W zakresie liczby poradni, liczby zespołów środowiskowych, oddziałów dziennych i hosteli dane dotyczą stanu na 31.12.2014 r., w odniesieniu do pozostałych przedstawiono 

stan na 30.06.2015 r. 
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Zadanie 2.3.  

Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 

Na podstawie analizy zasobów województwa łódzkiego oraz zalecanych wskaźników 

dostępności wyliczonych w 2011 roku, w RPOZP zalecono, w ramach Zadania 2.3.:  

1. Utworzenie dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu w miastach powyżej 50 

tys. mieszkańców. 

2. Utworzenie przynajmniej jednego hostelu z 20 miejscami dla osób uzależnionych od 

alkoholu i współuzależnionych. 

3. Zwiększenie liczby łóżek w oddziałach/ośrodkach terapii uzależnienia od alkoholu. 

Ad 1. 

 Zgodnie z zaleceniami powinno się utworzyć 1 oddział z 20 miejscami w każdym 

większym mieście (powyżej 50 tys. mieszkańców) – tj. ok. 120 miejsc. Na terenie 

województwa łódzkiego funkcjonuje obecnie 46 miejsc w oddziałach dziennych terapii 

uzależnienia od alkoholu (o 4 mniej niż w 2011 r.). 

Ad 2. 

 W RPOZP zalecano utworzenie przynajmniej 1 hostelu w województwie z 20 

miejscami dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Tymczasem w regionie 

łódzkim nadal nie funkcjonuje żadna placówka o tym profilu.  

Ad 3. 

Minimalny docelowy wskaźnik dla oddziałów/ośrodków tego typu wynosi 1,2 łóżka na 

10 tys. mieszkańców, co oznacza, że w województwie powinno być 300 łóżek o tym profilu. 

Liczba łóżek w regionie nie uległa zmianie (204) i pozostaje nadal mniejsza od zalecanej 

wartości. 
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Tabela nr 9. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa łódzkiego - placówki dla uzależnionych od alkoholu i 

współuzależnionych 

  
minimalny wskaźnik lub 

liczba placówek 
Uwagi 

wytyczne NPOZP 
(2010 r.) 

2011
7
 

wytyczne NPOZP 
(2014 r.) 

2015
8
 

liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przychodnia/poradnia terapii 
uzależnienia od alkoholu i 
współuzależnienia 

co najmniej 1 przychodnia/1 
powiat 

z uwzględnieniem wskaźnika 
epidemiologicznego, czynna 

codziennie 
24 - 26 - 21 - 29 - 

dzienny oddział terapii 
uzależnienia od alkoholu 

1 oddział (20 miejsc) w 
każdym większym mieście  
(> 50 tys. mieszkańców) 

kod 2712  120 6,00 50 2,5 120 6 46 2,30 

oddziały/pododdziały leczenia 
alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych 

0,2-0,3 łóżka/ 10 tys. 
mieszkańców 

kod 4742 76 0,30 118 0,46 75 0,3 130 0,52 

oddziały/ośrodki terapii 
uzależnienia od alkoholu 

1,2 łóżka/ 10 tys. 
mieszkańców 

kod 4740 i 4744 304 1,20 204 0,81 300 1,2 204 0,81 

hostele 
1 hostel (20 miejsc)/ 

województwo 
- 1 - 0 0,00 20 1 0 0,00 

 

  

                                                      

7
 Wykorzystano dane wg stanu na 31.12.2010 r. 

8
 W zakresie liczby poradni, oddziałów dziennych dane dotyczą stanu na 31.12.2014 r., w odniesieniu do pozostałych przedstawiono stan na 30.06.2015 r. 



 - 54 - 

Zadanie 2.4. 

Dostosowanie bazy lecznictwa dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

 

Na podstawie analizy zasobów województwa łódzkiego oraz zalecanych wskaźników 

dostępności wyliczonych w 2011 roku, w RPOZP zalecono, w ramach Zadania 2.4.:  

1. Utworzenie w województwie przynajmniej jednego oddziału dziennego dla osób 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 

2. Nieznaczne zwiększenie w województwie liczby łóżek detoksykacyjnych dla osób 

uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

 

Ad 1.  

Według zaleceń RPOZP w województwie powinien funkcjonować co najmniej  

1 oddział dzienny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zapewniający 20 

miejsc. W latach 2011-2015 w regionie nie powstała żadna placówka tego typu. 

 

Ad 2.  

 Z 9 łóżek, które powinny zostać utworzone aby osiągnąć zalecony wskaźnik  

(0,1 łóżka/10 tys. mieszkańców) w latach 2011-2015 uruchomiono 4. Wskaźnik dostępności 

do łóżek detoksykacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych tym 

samym wzrósł do wartości 0,08 (z 0.06). Nadal należałoby utworzyć 5 dodatkowych łóżek  

o tym profilu leczniczym. 
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Tabela nr 10. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla województwa łódzkiego - placówki dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 

  
minimalny wskaźnik lub liczba 

placówek 
Uwagi 

wytyczne NPOZP 
(2010 r.) 

2011
9
 

wytyczne NPOZP 
(2014 r.) 

2015
10

 

liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik liczba wskaźnik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych 

co najmniej 3 przychodnie w 
województwie 

z uwzględnieniem wskaźnika 
epidemiologicznego czynna 

codziennie 
3 - 4 - 3 - 4 - 

oddziały dzienne dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych 

co najmniej 1 oddział (20 miejsc)/ woj. - 20 - 0 - 20 - 0 - 

oddziały/łóżka detoksykacyjne 0,1 łóżka/10 tys. mieszkańców kod 4748 25 0,10 16 0,06 25 0,1 20 0,08 

oddziały/ośrodki terapeutyczne i 
rehabilitacyjne dla uzależnionych od sub. 
psychoaktywnych 

0,7 łóżka/ 10 tys. mieszkańców kod 4751 i 4750, 4746 177 0,70 188 0,74 175 0,7 233* 0,93 

hostele dla uzależnionych od sub. 
psychoaktywnych 

0,2 miejsca/ 10 tys. mieszkańców kod 2726 51 0,20 95 0,37 50 0,2 95 0,38 

program leczenia substytucyjnego 
w każdym mieście, w którym jest co 
najmniej 30 użytkowników opiatów, 

kwalifikujących się do leczenia  
- - - 1 - - - 1 - 

 

*kod 4746 (36 łóżek), kod 4754 (20), Monary i ośrodki dla uzależnionych (177 miejsc)  

                                                      

9
 Wykorzystano dane wg stanu na 31.12.2010 r. 

10
 W zakresie liczby poradni, oddziałów dziennych dane dotyczą stanu na 31.12.2014 r., w odniesieniu do pozostałych przedstawiono stan na 30.06.2015 r. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POSZERZENIA, ZRÓŻNICOWANIA  

I UNOWOCZEŚNIANIA POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB  

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY: BYTOWEJ, MIESZKANIOWEJ, 

STACJONARNEJ, SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWEJ 

W ramach tego celu szczegółowego określono trzy kluczowe priorytety:  

 Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,  

 Rozwój opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy 

społecznej  

 Inwestycja w kadry pomocy społecznej  

PRIORYTET 1. 

Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwości zaangażowania się  

w życie społeczne oraz inicjowanie ich samorozwoju wraz z działaniami na rzecz 

pozytywnego ich postrzegania przez lokalne społeczności są niezbędnymi elementami 

procesu rehabilitacji tych osób. W ramach tego obszaru organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert lub wybrane w trybie 

pozakonkursowym podejmowały inicjatywy głównie w celu rozwinięcia oferty programowej  

w ośrodkach wsparcia typu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wśród 

podejmowanych inicjatyw były m.in.: 

 zajęcia muzykoterapii dla niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych – program 

wspomagający tradycyjne metody rehabilitacji psychoruchowej dla uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim. 

 objęcie opieką psychologiczną w środowisku domowym dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami psychicznymi (m.in. zaburzeniami psychotycznymi, depresyjnymi i lękowymi, 

zespołem hiperkinetycznym, autyzmem) – pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego 

ZOZ w Łodzi (poradni i oddziałów). W projekcie uczestniczyło 21 dzieci i ok. 70 osób 

dorosłych z ich najbliższego otoczenia. 

 program zajęć w trybie dziennym, zbieżny z ideą Klubu Samopomocy 

(psychoedukacja, trening umiejętności społecznych w ramach zajęć wspierająco-

rehabilitacyjnych; różne formy terapii – arteterapia, grupa wsparcia; zajęcia sportowe, 
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rekreacyjne; psychoterapia – indywidualne i rodzinna, poradnictwo specjalistyczne – 

psychiatryczne, pedagogiczne, prawne, socjalne) dla osób z afektywnymi zaburzeniami 

psychicznymi i zaburzeniami osobowości.  

 objęcie terapią zajęciową osób powyżej 60 roku życia z województwa łódzkiego, 

cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych i otępienia. Realizator zadania zapewniał 

dzienny pobyt tych osób w Domu na Zdrowiu Spółdzielni Socjalnej w Łodzi — Prywatnym 

Ośrodku Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych. W ramach zadania 

oferowano wsparcie dzienne w postaci profesjonalnej opieki i terapii zajęciowej obejmującej: 

ćwiczenia usprawniające pamięć i wpływające na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej, 

zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, umożliwiające seniorom wyrażenie emocji w kreatywny 

sposób i poprawienie motoryki małej, oraz zajęcia ruchowe, wpływające pozytywnie na 

ogólną sprawność fizyczną i dobre samopoczucie. Ponadto każda osoba zakwalifikowana do 

projektu została objęta wsparciem psychologa i umożliwiono jej skorzystanie z konsultacji 

psychiatrycznej.  

 

PRIORYTET 2. 

Rozwój opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy 

społecznej 

Głównym zadaniem w ramach tego priorytetu było zwiększenie (o co najmniej 160) 

liczby miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie 2.1.). Na terenie województwa łódzkiego,  

w 19 domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz  

12 dla niepełnosprawnych intelektualnie (łącznie 31 placówek), w roku 2010 funkcjonowało 

3.010 miejsc (zgodnie z zapisami statutowymi). W 2014 roku w województwie łódzkim dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczonych było 29 jednostek, w tym: 19 dla 

przewlekle chorych, 7 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 3 dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Z danych za 2014 r. wynika, że w domach 

pomocy społecznej przeznaczonych dla tej grupy docelowej liczba miejsc zmniejszyła się  

o 6 (3.004) w stosunku do 2010 roku. 

 

PRIORYTET 3. 

Inwestycja w kadry pomocy społecznej 

Priorytet ten był realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

(informacja do sprawozdania z realizacji NPOZP za rok 2012 i 2013). W celu podniesienia 

kwalifikacji kadry wykonującej zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi m.in.: 
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 organizowano szkolenia w związku z realizacją projektu systemowego w ramach 

Poddziałania 7.1.3. Działania 7.1. Priorytet VII. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

projekt na lata 2012-2014, nt. pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego, alternatywnych 

metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, pracy z osobą starszą z otępieniem. 

 przeprowadzono następujące szkolenia dla pracowników instytucji pomocy 

społecznej z województwa łódzkiego: „Diagnoza i postępowanie w zespołach otępiennych  

i chorobie Alzheimera”, „Praca z osobą chorującą psychicznie”.11 

                                                      

11
 Sprawozdanie z realizacji NPOZP za 2012 i 2013 r. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3. 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU ROZWOJU ZRÓŻNICOWANYCH FORM 

WSPIERANEGO ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 

DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

W ramach tego celu szczegółowego określono dwa kluczowe priorytety:  

 Przeciwdziałanie marginalizacji osób chorych psychicznie w obszarze życia 

zawodowego, 

 Tworzenie realnych środowisk pracy dla osób chorych psychicznie. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL  

w ramach konkursu w Działaniu 7.4 wybrał w 2013 roku 3 projekty skierowane do osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja projektów rozpoczęła się w lutym/marcu 2014 roku. 

Projekty obejmowały następujące osoby oraz działania: 

 osoby niepełnosprawne intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby  

z chorobami neurologicznymi (proponowane działania to: wsparcie asystenta osoby 

niepełnosprawnej, warsztaty integracyjne z zakresu uspołecznienia komunikacji, trening 

kompetencji zawodowych i społecznych, szkolenia oraz staże). 

 osoby niepełnosprawne, w tym psychicznie w stopniu lekkim i umiarkowanym,  

z wyłączeniem osób niepełnosprawnych psychicznie w stopniu znacznym (działanie do 

realizacji: poradnictwo zawodowe, psychologiczne, psychospołeczne, IPD, szkolenia, staże 

oraz pośrednictwo pracy). 

 osoby niepełnosprawne, w tym co najmniej 20% uczestników projektu mają stanowić 

osoby chore psychiczne (działania do realizacji: poradnictwo psychologiczne  

i psychospołeczne, IPD, szkolenia, staże, usługi społeczne przezwyciężające bariery  

w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy). 

Ponadto w 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu wyłonionego w 2012 roku na 

rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym z kryteriów wyboru uczestników jest to, iż u osoby 

zdiagnozowano zaburzenie psychotyczne ze „spectrum schizofrenii”. Przewidziane  

w projekcie działania to szkolenie stanowiskowe, szkolenie z zakresu umiejętności 

społecznych, pracowniczych, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, doradztwo 

zawodowe oraz staże zawodowe. 

Od marca 2012 roku do października 2014 roku w województwie łódzkim w ramach 

Poddziałania 7.2.1 PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” realizowany był projekt innowacyjny „Wolontariat jako narzędzie 

aktywnej integracji osób chorujących psychicznie”. Celem głównym projektu było 

zwiększenie skuteczności działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej młodych osób 

chorujących psychicznie w województwie łódzkim poprzez opracowanie i wdrożenie nowego 
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narzędzia aktywnej integracji tych osób. Grupą docelową projektu były osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym – osoby chorujące psychicznie, niepracujące, natomiast 

użytkownikami - organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, szpitale, 

Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ramach działań 

podejmowanych w ramach realizacji projektu opracowano, przetestowano oraz wdrożono 

nową metodę polegającą na aktywizacji zawodowej i społecznej osób chorujących 

psychicznie, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy wolontariackiej w placówkach, których 

głównym obszarem działania nie jest zdrowie psychiczne. Metoda ta została opisana  

w podręczniku zatytułowanym "To działa". Narzędzie przeznaczone jest dla 

pracowników/przedstawicieli organizacji i instytucji zdrowia psychicznego, którzy chcieliby 

wprowadzić wolontariat do praktyki. Zaproponowane w ramach projektu rozwiązania mają 

przyczynić się rozwiązania problemu niskiej aktywności społecznej i zawodowej osób 

młodych, chorujących psychicznie, a tym samym ma zapobiec ich wykluczeniu społecznemu. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4. 

REALIZACJA PLANU STOPNIOWEGO ZMNIEJSZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA DUŻYCH 

SZPITALI PSYCHIATRYCZNYCH W PLACÓWKI WYSPECJALIZOWANE, 

ZAPEWNIAJĄCE PROFILOWANE USŁUGI ZDROWOTNE Z JEDNOCZESNYM 

PRZENOSZENIEM ZADAŃ PODSTAWOWEJ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI 

STACJONARNEJ DO ODDZIAŁÓW SZPITALI OGÓLNYCH 

Opracowanie Planu dla województwa stanowiło realizację Zadania 2.1.4. 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nie określono jednak priorytetów i 

zadań do realizacji, a jedynie wskazano rozwiązania organizacyjne w poszczególnych 

placówkach. Poniżej przedstawiono odniesienie Dyrektorów poszczególnych jednostek do 

zmian, jakie zostały zaplanowane w 2011 roku, a także aktualne zasoby poszczególnych 

podmiotów. 

 

1. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu – 

Centrum Psychiatryczne w Warcie (wcześniej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  

w Warcie) 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie z dniem 01.01.2014 r., wszedł  

w struktury szpitala w Sieradzu i od tego dnia nosi nazwę Szpital Wojewódzki im. Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie. 

Na chwilę obecną nie jest planowana budowa pawilonu leczenia uzależnień ani 

otworzenia oddziału odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu. 

W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym funkcjonuje 38 łóżek i nie jest planowane 

zwiększenie ich liczby. 

Planowane jest zakontraktowanie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  

i Młodzieży oraz stworzenie zespołów leczenia środowiskowego dla dorosłych oraz dzieci  

i młodzieży. 

Poniższe tabele zawierają informacje na temat liczby łóżek/miejsc/liczby leczonych 

chorych/liczby udzielonych porad w poszczególnych komórkach organizacyjnych według 

stanu na dzień 31.12.2015 r., w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2010 r. 
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Nazwa Oddziału kod 
liczba łóżek/miejsc  

liczba leczonych 
chorych  

2010 2015 2010 2015 

Oddział psychiatryczny obserwacyjno-diagnostyczny 1 4700 49 50 502 606 

Oddział psychiatryczny obserwacyjno-diagnostyczny 2 4700 49 50 523 579 

Oddział psychiatryczny obserwacyjno-diagnostyczny 3 4700 49 50 601 632 

Oddział psychiatryczny obserwacyjno-diagnostyczny 4 4700 30 32 362 416 

Oddział psychiatryczny obserwacyjno-diagnostyczny 5 4700 30 30 397 536 

Oddział psychiatryczny obserwacyjno-diagnostyczny 6 4700 30 32 372 370 

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 4701 34 30 292 269 

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej 4702 38 38 177 180 

Oddział Psychiatrii Sądowej 4730   30   59 

Oddział Leczenia Uzależnień  4740 50 50 684 699 

Pododdział leczenia alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych (detoksykacji) 

4742 45 12 1241 636 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy psychiatryczny 5172 35 38 65 82 

SUMA 439 442 5216 5 064 

 

Nazwa poradni 

liczba udzielonych porad 

2010 2015 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 14 911 27 292 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin 934 1 732 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 4 660 5 322 

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży 57 301 

Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia   35 

SUMA 20 562 34 682 

 

2. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest jednostką 

udzielającą świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Posiada kontrakt z NFZ na 

hospitalizację, ambulatoryjnej opiekę psychiatryczną, leczenie psychiatryczne środowiskowe, 

hostel i dzienny ośrodek terapeutyczny.  

W latach 2011-2012 ze środków Ministerstwa Zdrowia przeprowadzono 

restrukturyzację i remont Izby Przyjęć oraz dwóch oddziałów stacjonarnych (Oddział 

Zaburzeń Afektywnych i Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny z Pododdziałem Zaburzeń 

Odżywiania) znacząco podnosząc komfort leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. 
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Została przeprowadzona rewitalizacja patio dla pacjentów oraz wybudowano bufet 

(kawiarenkę) służący pacjentom i pracownikom.  

Ze względu na ograniczone środki finansowe odstąpiono od przeniesienia Poradni do 

budynku Pralni. 

Na skutek przeniesienia pracowników administracji do budynku Instytutu Stomatologii 

wygospodarowano wyposażono i oddano 7 gabinetów lekarskich dla potrzeb Poradni 

Leczniczo-Konsultacyjnej Klinik Psychiatrycznych oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego. 

Brak kontynuacji remontów w dalszej części Szpitala wynikał z braku środków 

finansowych (4,5 mln zł). 

Planowany jest w kolejnych latach remont w Oddziałach: Zaburzeń Psychotycznych, 

Psychiatrii Wieku Podeszłego i Młodzieżowym. Szacunkowy koszt ok. 4,5 mln zł. 

Dalsze prace związane z wybudowaniem oddzielnego budynku celem przeniesienia 

Oddziałów Dziennych oraz modernizacji przejść pomiędzy oddziałami (znoszącymi tzw. 

Przechodniość oddziałów) to koszt ok. 6-7 mln zł.  

Poniższe tabele zawierają informacje na temat liczby łóżek/miejsc/liczby leczonych 

chorych/liczby udzielonych porad w poszczególnych komórkach organizacyjnych według 

stanu na dzień 31.12.2015 r., w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2010 r. 

 

Nazwa Oddziału kod 
liczba łóżek/miejsc  

liczba leczonych 
chorych  

2010 2015 2010 2015 

Oddział Zaburzeń Psychotycznych 4700 48 48 452 441 

Oddział Zaburzeń Afektywnych 4700 36 36 478 313 

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny + Pododdział 
Zaburzeń Odżywiania 

4700 36 36 442 484 

Oddział Psychiatrii Młodzieżowej 4703 40 34 393 323 

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego 4712 28 28 264 255 

SUMA 188 182 2029 1 816 

Pododdział Dzienny Schizofrenii 2700 20 20 110 109 

Pododdział Dzienny Chorób Afektywnych 2700 20 20 163 100 

Pododdział Dzienny Psychiatrii Młodzieżowej 2701 8 8 64 66 

Dzienny Oddział Terapeutyczny Dla Młodzieży 2701 35 35 123 98 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Dla Młodzieży - Hostel 2721 14 14 51 48 

Pododdział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej 2705 - 8 - 55 

SUMA 97 105 511 476 
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Nazwa poradni 

liczba udzielonych porad 

2010 2015 

Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady lekarskie 
dla dorosłych 

18 252 19 424 

Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady 
psychologiczne dla dorosłych 

8 085 9 633 

Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady lekarskie 
dla młodzieży 

989 841 

Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych – porady 
psychologiczne dla młodzieży 

850 755 

SUMA 28 176 30 653 

 

3. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

Z dniem 1 października 2011 r. dokonano w Szpitalu podziału 115-łóżkowego 

Oddziału psychiatrycznego I na 58-łóżkowy Oddział psychiatryczny IA i 57-łóżkowy Oddział 

psychiatryczny IB. W celu zwiększenia bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów  

i poprawy warunków bytowych w Oddziale psychiatrycznym IA i IB przeprowadzono szeroki 

zakres prac remontowo-modernizacyjnych: 

 Dostosowano separatki do wymagań określonych w przepisach prawnych wraz  

z wykonaniem węzłów sanitarnych, 

 Wykonano instalację telewizji CCTV (montaż kamer umożliwiających obserwację 

separatek, korytarzy, obszarów wejść na odcinki, terenów zewnętrznych przed wejściem 

na oddział oraz terenu wejścia na patio), 

 Dokonano wymiany drzwi wewnętrznych wraz z montażem systemu kontroli dostępu  

w formie kart magnetycznych, 

 Wymieniono ścianki i drzwi wejściowe stalowe na oddziały oraz patio z kontrolą dostępu 

w formie magnetycznych kart dostępu, 

 Przeprowadzono remont sanitariów z przystosowaniem dwóch łazienek dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 Wzmocniono istniejące kraty nierdzewne, w celu zapewnienia pacjentom 

bezpieczeństwa. 

 

Poniższe tabele zawierają informacje na temat liczby łóżek/miejsc/liczby leczonych 

chorych/liczby udzielonych porad w poszczególnych komórkach organizacyjnych według 

stanu na dzień 31.12.2015 r., w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2010 r. 
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Nazwa Oddziału kod 
liczba łóżek/miejsc  liczba leczonych chorych  

2010 2015 2010 2015 

psychiatryczny I* 4700 115   1011   

psychiatryczny IA 4700   58   441 

psychiatryczny IB 4700   57   661 

psychiatryczny II 4700 50 50 581 568 

leczenia alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych 

4742 26 26 1207 1507 

ośrodek terapii uzależnienia od 
alkoholu 

4744 36 36 398 333 

SUMA 227 227 3197 3510 

            

psychiatryczny dzienny 2700 30 20 80 100 

SUMA 30 20 80 100 

*1.10.2011 r. dokonano podziału na Oddział IA (58 łóżek) i IB (57 łóżek) 

Nazwa poradni 

liczba udzielonych porad 

2010 2015 

poradnia zdrowia psychicznego 7 755 8 330 

poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od 
alkoholu 

7 700 13 937 

SUMA 15 455 22 267 

 

W 2015 r. po przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych w Oddziale 

psychiatrycznym II wydzielono separatkę z własnym węzłem sanitarnym, bez monitoringu,  

w której izolowani są pacjenci wymagający zastosowania bezpośredniej formy przymusu  

w formie izolacji. 

 

4. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

 

W trakcie realizacji RPOZP w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym uruchomiona 

została Poradnia Psychologiczna dla Dzieci. Pozostałe z założeń modernizacji i rozwoju 

Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego z oczekiwanych środków z Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego nie zostały zrealizowane.  

Poniższe tabele zawierają informacje na temat liczby łóżek/miejsc/liczby leczonych 

chorych/liczby udzielonych porad w poszczególnych komórkach organizacyjnych według 

stanu na dzień 31.12.2015 r., w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2010 r. 
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Nazwa Oddziału kod 
liczba łóżek/miejsc  liczba leczonych chorych  

2010 2015 2010 2015 

Oddział Psychiatryczny Kobiecy* 4700 40 
80 

273 
851 

Oddział Psychiatryczny Męski* 4700 50 454 

Oddział Leczenia Zespołów 
Abstynencyjnych 

4742 - 5 - 99 

Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle 
Chorych 

4716 - 5 - 4 

SUMA 90 90 727 954 

            

Oddział Dzienny Psychiatryczny* 2700 12 12 63 99 

SUMA 102 102 790 1 053 

 

* Oddziały zostały przekształcone od 1.05.2011r. w Pabianickie Centrum Psychiatryczne z oddziałami: 

1. Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Męski – liczba łóżek: 90 (z planowaną redukcją od 01.07.2011. do 80) 

2. Oddział Psychiatryczny Dzienny – liczba łóżek: 12. 

3. Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych – liczba łóżek: 5. 

4. Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – liczba łóżek: 5. 

 

Nazwa poradni 

liczba udzielonych porad 

2010 2015 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 11 383 9 183 

Poradnia Leczenia Uzależnień 4 419 2 594 

Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych 827 787 

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci - 1 062 

SUMA 16 629 13 626 

 

5. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

Następujące działania, ujęte w RPOZP zostały zrealizowane: 

 zlikwidowano Oddział Rehabilitacji Neurologicznej; 

 przeniesiono Oddział Dzienny Solna (od 2011 nie było w SPZOZ oddziału na ul. Przędzalnianej) 

 przeniesiono Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  

 utworzono Oddział Psychiatrii Sądowej 

 połączono Oddziały Detoksykacyjne w jeden (z wyodrębnionymi pododdziałami) 

 połączono Oddziały Leczenia Uzależnień w jeden (z wyodrębnionymi pododdziałami) 

Powyższe działania (przeniesienie i zlokalizowanie w jednym budynku oddziału całodobowego, 

oddziału dziennego i poradni dla dzieci; utworzenie przyszpitalnej ul. Aleksandrowska 159 poradni dla 

dorosłych) doprowadziły do tego, że SPZOZ oferuje pacjentom optymalną jak na posiadane warunki 

kompleksowe merytorycznie terapie. 

Niestety całej gamy zadań przyjętych do realizacji w RPOZP nie zrealizowano (utworzenie Centrum 

Zdrowia Psychicznego w profilach psychiatrycznym i odrębnie leczenia uzależnień; poradni leczenia 
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uzależnień dla młodzieży, oddział leczenia uzależnień dla młodzieży), zdaniem Dyrekcji podmiotu 

„pomimo gotowości podmiotu wielokrotnie zgłaszanej na piśmie, gdyż polityka prowadzona przez 

Ministerstwo Zdrowia jaki i Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakładała jakichkolwiek działań 

skierowanych na realizację zapisów powyższego dokumentu. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej nie wykorzystał posiadanego potencjału, przewagi konkurencyjnej, tylko dlatego, że 

brakuje mu po temu narzędzi zarówno systemowych jak i regionalnych, ze szkodą dla pacjentów”. 

Nazwa Oddziału kod 
liczba łóżek/miejsc  

liczba leczonych 
chorych  

2010 2015 2010 2015 

III R (rehabilitacji neurologicznej) 4306 10 - 160 - 

Oddział Psychiatryczny A  4700 45 45 532 489 

Oddział VIB (psychiatryczny ogólny) 4700 20 - 113 - 

Oddział Leczenia Zaburzeń Snu 4700   18   133 

Oddział Psychiatryczny E (wcześniej Oddział XC - 
Psychiatryczny Ogólny) 

4700 45 50 523 536 

Oddział Psychiatrii Sądowej 4730 - 22 - 46 

Oddział Psychiatryczny B  4700 45 45 535 449 

Oddział Psychiatryczny C 4700 63 63 981 803 

Oddział Psychiatryczny D  4700 68 68 897 661 

Oddział Psychiatryczny F- Klinika Psychiatrii Dorosłych 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z Pododdziałem 
Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (4704)  

4700 46 50 489 599 

Oddział Psychogeriatryczny 4712 55 55 605 465 

Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci 4701 21 30 169 247 

Oddział Terapii Dla Uzależnionych. Pododdział Leczenia 
Uzależnień  

4740 27 27 386 274 

Oddział Detoksykacyjny Pododdział Leczenia Alkoholowych 
Zespołów Abstynencyjnych  

4742 10 35 738 995 

Oddział Detoksykacyjny Pododdział Detoksykacji Od 
Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych 

4748 16 20 573 593 

Oddział Terapii Dla Uzależnionych Pododdział Terapii Dla 
Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych ze 
Współistniejącymi Innymi Zaburzeniami Psychicznymi  

4754 16 20 135 156 

SUMA   487 548 6 836 6 446 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci 
„Aleksandrowska” (wcześniej „Głogowa”) 

2701 35 35 76 53 

Oddział Dzienny Psychiatryczny "Przędzalniana" 2700 40 - 195 - 

Oddział Dzienny Psychiatryczny „Sieradzka ” (wcześniej 
„Solna”) 

2700 40 40 206 293 

Oddział Dzienny Psychiatryczny „Aleksandrowska” 2700 40 40 196 292 

SUMA 155 115 673 638 
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Nazwa poradni 

liczba udzielonych porad 

2010 2015 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci , Młodzieży i Ich Rodzin Łódź ul. 
Aleksandrowska 159  
(wcześniej Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, ul. Sieradzka 11) 

4 418 6 065 

Punkt Leczenia Substytucyjnego Łódź ul. Aleksandrowska 159 27 070 24 401 

Poradnia Zdrowia Psychicznego "Lniana" Łódź ul. Lniana 2 21 842 
33 333 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Łódź ul. Aleksandrowska 159 - 

Poradnia Zdrowia Psychicznego "Sieradzka" Łódź ul. Sieradzka 11 34 529 38 512 

Poradnia Zdrowia Psychicznego I Patologii Współżycia Łódź ul. Sieradzka 11 
(wcześniej ul. Pomorska 54) 

4 302 4 280 

Poradnia Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Substancji 
Psychoaktywnych, ul. Pomorska 54 

3 295 - 

Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień Łódź ul. Aleksandrowska 159 
(wcześniej ul. Pomorska 54) 

19 688 13 498 

SUMA 115 144 120 089 
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SPIS TABEL  

Tabela nr 1. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych 

od alkoholu i innych substancji w Polsce i województwie łódzkim w 2009 i 2013 roku. 

Tabela nr 2. Nakłady finansowe przeznaczone przez ŁOW NFZ w 2011 I 2014 roku na realizację 

poszczególnych zakresów świadczeń w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień (wg danych ŁOW NFZ) 

Tabela nr 3.  Działalność zespołów leczenia środowiskowego w województwie łódzkim w 2011 i 

2014 roku (wg danych ŁUW w Łodzi) 

Tabela nr 4.  Zatrudnienie wg grup zawodowych w zespołach leczenia środowiskowego na terenie 

województwa łódzkiego w 2011 i 2014 roku (wg danych ŁUW w Łodzi) 

Tabela nr 5.  Liczba łóżek w oddziałach psychiatrycznych całodobowych w województwie łódzkim w 

2011 i 2015 r. (wg danych ŁUW w Łodzi) 

Tabela nr 6. Nakłady finansowe poniesione na działania skierowane na ochronę zdrowia 

psychicznego w latach 2011-2014 w województwie łódzkim, przez podmioty 

realizujące Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Tabela nr 7. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla 

województwa łódzkiego - placówki dla dorosłych  

Tabela nr 8. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla 

województwa łódzkiego - placówki dla dzieci i młodzieży 

Tabela nr 9. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla 

województwa łódzkiego - placówki dla uzależnionych od alkoholu i 

współuzależnionych 

Tabela nr 10. Zalecane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla 

województwa łódzkiego - placówki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

 

  



 70 

SPIS WYKRESÓW  

Wykres nr 1.  Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu wybranych przyczyn, w poszczególnych 

województwach, w 2013 roku – wskaźnik na 1.000 ludności (według danych GUS) 

Wykres nr 2.  Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, 

w poszczególnych województwach, w 2009 i 2013 roku – wskaźnik na 1.000 ludności 

(według danych GUS) 

Wykres nr 3. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu schizofrenii, organicznych zaburzeń 

psychicznych i zaburzeń nerwicowych, w poszczególnych województwach w 2013 roku 

– wskaźnik na 1.000 ludności (według danych GUS) 

Wykres nr 4. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych  

od alkoholu i innych substancji, z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania (bez 

uzależnień) w województwie łódzkim, w 2013 roku (według danych GUS) 

Wykres nr 5. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji, z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu 

w województwie łódzkim, w 2013 roku (według danych GUS) 

Wykres nr 6. Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków 

psychoaktywnych w województwie łódzkim, w 2013 roku (według danych GUS). 

 


