Aktualne postępy w organizacji systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Polska – analizy i rozwiązania
Konferencja szkoleniowa
Warszawa, 5-6 listopada 2012 r.

Życie jest ciągłym procesem zmian. Podobnie rozwiązania systemowe i organizacyjne
w psychiatrycznej opiece zdrowotnej muszą ulegać przekszatłceniom i dostosowywać się do
nowych warunków, jakie stwarza rozwój społeczeństwa. Poszukiwania nowych rozwiązań często
przynoszą pozytywne skutki, jednakże niekiedy prowadzą donikąd i należy się z nich wycofywać.
Skąd możemy wiedzieć, w którym kierunku warto zmierzać a czego nie warto robić? W trakcie
Konferencji będą o tym mówiły osoby, które przeszły te etapy reform, które my w Polsce dopiero
wypróbowujemy w praktyce. Mamy więc szansę dowiedzieć się co przynosi pozytywne skutki
a jakich rozwiązań powinno się unikać, reformując system psychiatrycznej opieki zdrowotnej
w Polsce i realizując Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Konferencja jest połączoną inicjatywą European Health Management Association (EHMA),
European Network of Health Care Organizations (ASCLEPIOS), Maudsley International, Sekcji
Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz Departamentu Zdrowia Publicznego
Ministerstwa Zdrowia.
Zarówno EHMA, ASCLEPIOS, jak i Moudsley International mają doświadczenie we wspieraniu
systemów opieki zdrowotnej, w odniesieniu do ochrony zdrowia psychicznego, w oparciu
o prowadzenie analiz i znajdowanie rozwiązań oraz określanie priorytetów zmian. Celem
Konferencji jest przedstawienie i analiza aktualnego stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
w Polsce a także wypracowanie realistycznych kierunków postępowania i uruchomienie procesów
pozytywnych zmian.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n med. Sławomir Murawiec
Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

5 listopada 2012 r.
Sala duża kinowa, ul. Miodowa 15

10.00

Powitanie przez Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

10.15

Wstęp i wprowadzenie – Jeni Brenner, Dyrektor EHMA (Bruksela)

10.30

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce –
strategie, programy, siły, środki i słabe strony – dr n med. Sławomir
Murawiec (Warszawa)

11.15

Aktualne kierunki rozwoju jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia
psychicznego.
Current trends in mental health services. Overview of key themes
underpinning international mental health developments
Nick Bouras, Professor, King’s College London / Programme Director,
Maudsley International (Londyn)

12.00

przerwa

12.15

Radzenie sobie ze zmianą i instytucjami w czasach transformacji
Managing change and services in transition. Including examples of external
supports available
Tracey Power, Managing Director Maudsley International (Londyn)

13.00

Lunch

13.45

Jak postępować, kiedy na scenie jest wielu graczy aktywnych w procesie
zmian. Filozofia organizacji Asklepios
Dealing with many different actors in change processes Asklepios' philosophy
Marcel Carpaij, Board member, ASKLEPIOS

14.30

Aktywny udział użytkowników systemu
Effective user participation. Including practical examples of models and
approaches
David Brown, Director of Operations (Tees), Tees, Esk & Wear Valleys NHS
Foundation Trust

15.15

Przerwa

15.30

Dyskusja – wyodrębnienie kluczowych kwestii, które mogą być
przeniesione na grunt działania uczestników konferencji

6 listopada 2012 r.
Sala nr 17, ul. Długa 38/40
Warsztaty odbywać się będą w czterech równoległych grupach roboczych (uczestnicy
omawiają problem i znajdują rozwiązania, zmieniają grupę dyskusyjną na następną; cztery
rundy)
10.00

Warsztat: definiowanie wspólnych priorytetów i celów
•

Rozwój narodowej polityki zdrowia psychicznego – wpływanie na
przyszłości i angażowanie różnych grup istotnych dla systemu

•

Bilansowanie opieki szpitalnej i opartej na środowisku – modele
zapewniania opieki

•

Sprawowanie przywództwa i zarządzanie – modele wspólnej pracy (jak
zarządzać zespołem aby pracował dla wspólnego celu)

•

Łączenie różnych perspektyw zawodowych i umiejętności – jak
utworzyć niezbędny wielodyscyplinarny zespół składający się z osób o
potrzebnych kwalifikacjach (włączając w to temat implementacji zmian
w praktyce)

Prowadzący – Tracey Power, David Brown, Marcel Carpaji, Nick Bouraz
13.45

Przedstawienie wyników pracy grup dyskusyjnych – wskazanie
konkretnych priorytetów, celów i rozwiązań

14.15

Zakończenie konferencji i lunch

