
Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Suwałkach     

 

  

 Na wniosek Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – Pani Bożeny Łapińskiej dokonuje się zmiany w statucie polegającej  

na utworzeniu w strukturze organizacyjnej Szpitala nowych komórek organizacyjnych, tj.: 

1) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – obecnie w strukturze 

organizacyjnej funkcjonuje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla 

Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny (w Suwałkach, Augustowie, Becejłach, Sokółce i Sejnach) 

oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W nowo utworzonym Oddziale Dziennym 

Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży kontynuowane będzie leczenie w trybie 

dziennym dzieci i młodzieży, u których zaobserwowano problemy  psychologiczne i psychiczne. Szpital 

posiadając w strukturze organizacyjnej Oddział Dzienny i Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  

i Młodzieży będzie mógł realizować świadczenia dla dzieci i młodzieży w ramach II poziomu 

referencyjnego zgodnie z wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia nowym modelem opieki 

psychiatrycznej dzieci i młodzieży, opartym na trójstopniowym podziale ośrodków udzielających pomocy. 

Utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży spowoduje 

poprawę dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii dla dzieci  

i młodzieży w województwie podlaskim. Do tej pory świadczenia w przedmiotowym zakresie 

zabezpieczone są w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Będzie to drugi 

ośrodek w województwie podlaskim; 

2) Poradnia Psychosomatyczna – obecnie w strukturze Szpitala funkcjonuje Pododdział Psychiatryczny  

dla Chorych Somatycznie. Pacjenci hospitalizowani w tym Oddziale mieliby zapewnioną kontynuację 

leczenia w nowo utworzonej Poradni Psychosomatycznej. Utworzenie Poradni Psychosomatycznej 

wpłynie na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjenci z problemami psychicznymi  

i chorobami współistniejącymi somatycznymi nie musieliby oczekiwać w długich kolejkach do poradni 

specjalistycznych. Podopieczni Poradni z trudnymi przypadkami klinicznymi korzystaliby z konsultacji 

specjalistycznych w ramach zawartej umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku;  

3) Poradnia Promocji Zdrowia Psychicznego – w Poradni prowadzone będą zajęcia edukacyjne w zakresie 

zdrowego stylu życia psychicznego oraz radzenia sobie z czynnikami powodującymi kryzys psychiczny  

u pacjenta. 

 Wdrożenie ww. zmian organizacyjnych nie wymaga zwiększenia zatrudnienia. Szpital zamierza 

przystąpić do konkursu ofert, które ogłosi POW NFZ na realizację ww. świadczeń. 

  



  

 

 

 

 

 


