Warszawa, 15 lipca 2019

ZPP.075.39.2019

P.T. kierownicy podmiotów
prowadzących działalność
leczniczą w zakresie opieki
psychiatrycznej
Deklaracja udziału w pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego
Mając na uwadze realizowane w chwili obecnej strategiczne zadanie w obszarze
ochrony zdrowia psychicznego jakim jest pilotaż psychiatrii środowiskowej, którego
wdrażanie odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27
kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 852 i 1786), Ministerstwo Zdrowia pragnie uprzejmie
poinformować, iż podjęło decyzję o rozszerzeniu programu pilotażowego.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia udzielanie świadczeń w ramach programu
pilotażowego możliwe jest od 1 lipca 2018 r., a czas trwania wynosi 36 miesięcy.
Każdy podmiot zakwalifikowany do programu pilotażowego tworzy jedno centrum
zdrowia psychicznego. Zadaniem realizatora programu pilotażowego tj.: podmiotu
leczniczego odpowiedzialnego za funkcjonowanie centrum zdrowia psychicznego jest
zapewnienie

kompleksowej

opieki

psychiatrycznej

(doraźnej,

ambulatoryjnej,

środowiskowej, dziennej i całodobowej) dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze
jego działania (od 50 do około 200 tys. mieszkańców). Centrum zdrowia psychicznego,
utworzone z określonych komórek organizacyjnych, powinno stanowić wyodrębnioną
część w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego.
W chwili obecnej łączna liczba populacji objęta opieką przez 27 centrów to około 3 mln
osób z terenu całej Polski (ponad 10% dorosłej populacji).
Proces kwalifikacji odbędzie się w sposób analogiczny do procesu przeprowadzonego
w 2017 r. Po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń, do drugiego etapu
postępowania zostaną zaproszone podmioty lecznicze najlepiej rokujące spełnianie

założeń pilotażu. Końcowa ocena ostatecznie złożonych wniosków będzie podstawą
do rozstrzygnięcia o liczbie podmiotów/centrów zdrowia psychicznego które zostaną
włączone do programu pilotażowego. Za kwestię koordynacji i monitorowania pilotażu
odpowiedzialne jest Biuro do Spraw Pilotażu NPOZP w Instytucie Psychiatrii i
Neurologii w Warszawie.
W pierwszej kolejności zostaną uwzględnione wnioski podmiotów leczniczych, które
podczas pierwszego naboru przeprowadzonego w roku 2018 zostały umieszczone w
wykazie jednostek rekomendowanych spełniających kryteria pilotażu, a ostatecznie nie
zostały zakwalifikowane do programu pilotażowego, a także wnioski z województw:
wielkopolskiego i opolskiego, nie uczestniczących dotychczas w programie.
Mając na uwadze potrzebę zwiększenia zasięgu rozwiązań testowanych w programie
pilotażowym, Ministerstwo Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą do podmiotów
chętnych do wzięcia udziału w programie o rozważenie gotowości oraz przekazanie
zgłoszenia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 w formie papierowej do Biura do
spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, adres: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa oraz
w formie elektronicznej na adres e-mail: npozp.pilotaz@ipin.edu.pl nie później niż do 9
sierpnia 2019 r.
W przypadku miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców proponowany obszar działania
centrum zdrowia psychicznego powinien obejmować określone jednostki pomocnicze
gminy (miasta) w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) zamieszkałe łącznie przez nie więcej niż 200
tysięcy osób dorosłych.
Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż podmioty, które podczas
pierwszego naboru znalazły się w wykazie jednostek rekomendowanych oraz na liście
rezerwowej proszone są o aktualizację przedmiotowego załącznika i przekazanie go do
Biura.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Zbigniew J. Król
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki: Zał. 1 – Informacja o CZP oraz ankieta do wypełnienia
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Ankieta zasobów i działalności.
a. Informacje o podmiocie leczniczym zgłaszającym udział w pilotażu
Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Adres podmiotu
(ulica , nr bud., nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Numer księgi rejestrowej

Regon (9 znakowy)
Kod formy organizacyjno-prawnej
(cz. IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)
Proponowany obszar działania CZP
(według nazw gmin, powiatów, dzielnic …);
Proponowany obszar działania CZP (według kodów TERYT)
Liczba ludności na proponowanym obszarze działania CZP:
(ogółem i powyżej 18 roku życia)

b. Podstawowe informacje o zasobach i działalności komórek organizacyjnych usytuowanych w obszarze wskazanym do pilotażu - dane za
2016 i 2015r. (uwaga: oddział psychiatryczny może być usytuowany poza proponowanym obszarem)
Komórka
organizacyjna

Rok

Oddział psychiatryczny
(kod:4700 lub 4710)
Oddział psychiatryczny
(kod:4700 lub 4710)

201
8
201
7

Komórka
organizacyjna

Rok

Oddział dzienny
(kod: 2700 lub 2702)
Oddział dzienny
(kod: 2700 lub 2702)

201
8
201
7

Komórka
organizacyjna
Poradnia
zdrowia
psychicznego
(kod:1700)
Poradnia
zdrowia
psychicznego
(kod:1700)

Rok

Miejscow
ość
siedziba

Leczeni
ogółem

w
tym:
leczeni z
rejonu*

Osobodni
ogółem

Liczba lekarzy
ogółem/ w tym
psychiatrów **

Liczba
pielęgniarek/psycho
logów/
innych
terapeutów **

W
strukturze
podmiotu:
tak; nie

Liczba
miejsc

Miejscow
ość
siedziba

Leczeni
ogółem

w
tym:
leczeni z
rejonu*

Osobodni
ogółem

L.
lekarzy
ogółem/ w tym
psychiatrów **

Liczba
pielęgniarek/psycho
logów/
innych
terapeutów **

W
strukturze
podmiotu:
tak; nie

L. dni
pracy
w
tygod
niu

Miejscow
ość
siedziba

Leczeni
ogółem

liczba
porad

L. wizyt w
środowisk
u chorego

L.
lekarzy
ogółem/ w tym
psychiatrów **

Liczba
pielęgniarek/psycho
logów/
innych
terapeutów **

W
strukturze
podmiotu:
tak; nie

L. dni
pracy
w
tygod
niu

Miejscow
ość
siedziba

Leczeni
ogółem

Liczba
wizyt
ogółem

L. wizyt w
środowisk
u chorego

L.
lekarzy
ogółem/ w tym
psychiatrów **

L.
osób
wykonujących
zadania
terapeuty
środowiskowego**

W
strukturze
podmiotu:
tak; nie

201
8
201
7

Komórka
organizacyjna

Rok

Zespół

201

Leczenia

Liczba
łóżek

4

Środowiskowego
8
(kod:2730)
Zespół
Leczenia 201
Środowiskowego
7
(kod:2730)
*Z rejonu wskazanego w cz. I; ** w równoważniku etatowym
Uwaga: Informacje powinny być zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach MZ-11;MZ-15; MZ-19;MZ-30: MZ29 oraz danymi przekazywanymi do NFZ
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