
RADA MIEJSKA
W MOSINIE

UCHWAŁA NR XXXVI/251/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na tata 2012 — 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz 4 ust. 1
pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na łata 2012 — 2015, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: BYZXO-USQXO-FSZPy-GDEIS-yZyHF. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Ochrona i promocja zdrowia psychicznego jest ważnym elementem zdrowia publicznego. Art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
stanowi, że ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej
oraz instytucje do tego powołane.

W oparciu o 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Nr 24, poz. 128), podmiotami realizującymi
Program są między innymi samorządy gminne. Głównym celem planowanych działań w ramach realizacji
programu, o którym wyżej mowa, jest ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa
jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń
opieki zdrowotnej. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zobowiązuje samorządy powiatów
i gmin do opracowania lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego.

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 został opracowany przez zespół
powołany zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GZ.00501.280.2012.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEV

Id: BYZXO-USQXO-FSZPy-GDEIS-yZyHF. Uchwalony Strona 1



Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/251/12
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

GMINNY PROGRAM
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

NA LATA 2012 — 2015

Mosina, dnia 20 grudnia 2012 r.
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I. WPROWADZENIE

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 — 2015 oparty jest
na zasadzie integracji działań na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia społeczności lokalnej,
ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Ochrona zdrowia może być
realizowana przez różne podmioty i w różnych miejscach, począwszy od zakładów opieki
zdrowotnej, poprzez szkoły, zakłady pracy, organizacje pozarządowe i społeczność lokalną.

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw
osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, organów administracji
rządowej, samorządowej oraz instytucji do tego powołanych.

Według Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowiem określa się „stan pełnego,
dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby
lub zniedołężnienia”. W odniesieniu do przytaczanej definicji, zdrowiem psychicznym jest
nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również taki stan, w którym osoba jest świadoma
swojego potencjału, może radzić sobie z problemami, efektywnie pracować i funkcjonować
w społeczeństwie.

Na podstawie Narodowego Programu Zdrowia ustalono, że zdrowie człowieka zależy
od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wśród których wyróżnia się styl życia,
środowisko fizyczne i społeczne życia, pracy, nauki, czynniki genetyczne oraz działalność
służby zdrowia. Do ważnych przesłanek zachowania zdrowia należą także warunki
społeczno-ekonomiczne.

Podstawą prawną do opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2012 —2015 jest:
1) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 r.

Nr231, poz. 13”75),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128),
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.), określająca zadania własne Gminy w zakresie zaspokojenia
potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia,

5) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) — zadanie własne gminy realizowane jest
w ramach corocznie uchwalonego przez Radę Miejską w Mosinie „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,

6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. Nr 179,
poz. 1485 z późn. zm.) — zadanie własne gminy realizowane jest w ramach corocznie
uchwalonego przez Radę Miejską w Mosinie „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii”.

Głównym celem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest promocja
zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
Szczegółowymi celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia są:
1) W zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom

psychicznym:
• upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
• kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu

psychicznemu.
2) Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
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Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego stanowi ogólne ramy dla Gminnego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 — 2015.

Głównymi adresatami przedsięwzięć i inicjatyw zmierzających do poprawy stanu zdrowia
psychicznego i zapobiegania zaburzeniem psychicznym są: wszyscy mieszkańcy naszej
gminy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, uczniowie i wychowankowie.

II. DIAGNOZA WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, iż z roku na rok wzrasta liczba osób
z zaburzeniami psychicznymi. Pojawiają się również alarmujące prognozy ze strony wyżej
wymienionej organizacji, według których w ciągu najbliższych 15 lat zaburzenia psychiczne
staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność
życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem
cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym
brakiem wypoczynku. Przeprowadzone inne badania potwierdzają, iż zaburzenia psychiczne
odpowiadają za jedną czwartą wszystkich przypadków złego stanu zdrowia
i przedwczesnych zgonów w Europie.

Pogarsza się również kondycja psychiczna Polaków, która ma swoje odzwierciedlenie
w samoocenie samopoczucia. Aż 85 % Polaków codziennie odczuwa stres i niepokój. W tej
grupie 60 % osób stara się go rozładować, ale nie zawsze w sposób korzystny
dla zdrowia. Dr Bohdan Woronowicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
twierdzi, że pierwszym niepokojącym sygnałem, iż coś złego dzieje się w naszej psychice,
może być częstsze niż wcześniej sięganie po alkohol. Zdaniem specjalisty, jeszcze
poważniejszym problemem jest coraz częściej zdarzające się uzależnienie od leków.

Tylko 15 % ankietowanych Polaków nie odczuwa stresu i niepokoju. Są to najczęściej
osoby po 50 roku życia, niepracujący zawodowo, renciści i emeryci (źródło: Newsweek.pl,
publikacja z 14 września 2011 r. „Stres Polaków codzienny”).

Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, osoby z zaburzeniami
psychicznymi to osoby:
• chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne),
• upośledzone umysłowo,
• wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy

medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym.
Z danych statystycznych przedstawionych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia

Psychicznego wynika, że w ciągu 18 lat, od 1990 r. do 2007 r., wskaźnik rejestrowanego
rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119 % (z 1.629 do 3.571 na 100 tysięcy
ludności) w opiece ambulatoryjnej i o 50 % (z 362 do 542 na 100 tysięcy ludności) w opiece
stacjonarnej.

Poniżej zestawienie danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu
dotyczące liczby pacjentów objętych opieką ambulatoryjną i hospitalizowanych według
danych na dzień 2 października 2012 r.
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Zestawienie danych dotyczących pacjentów z gminy Mosina w latach 2009-2012 objętych leczeniem
ambulatoryjnym oraz szpitalnym

Liczba
. Ambulatorium Oddział

pacjentow

Rok
objętych

Liczba pacjentów Liczba pacjentów
leczeniem

objętych leczeniem W ramach: objętych leczeniem w ramach:
wdanym

roku
ambulatoryjnym szpitalnym

Leczenie
84”7 Leczenie psychiatryczne 1 1 1psychiatryczne

2009 1019 956 150
Leczenie

. 129 Leczenie uzaleznien 48uzaleznien

Leczenie
. 868 Leczenie psychiatryczne 120psychiatryczne

2010 1065 1000 156
Leczenie

153 Leczenie uzaleznien 44uzaleznien

Leczenie
. 855 Leczenie psychiatryczne 1 16psychiatryczne

2011 1052 990 155
Leczenie

. 160 Leczenie uzaleznien 44uzaleznien

Leczenie
. 789 Leczenie psychiatryczne 96psychiatryczne

2012 959 900 129
Leczenie

. 132 Leczenie uzaleznien 37uzaleznien

Klasyfikacja chorób i zachorowań psychiatrycznych u pacjentów z gminy Mosina w latach 2009-2012 według
częstotliwości występowania

Kod Nazwa

F40 F48
ZABURZENIA NERWICOWE, ZWIĄZANE ZE STRESEM I POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ
(SOMATOFORM)

F30-F39 ZABURZENIA NASTROJU (AFEKTYWNE)

FOOFO9 ORGANICZNE ZABURZENIA PSYCHICZNE WŁĄCZNIE Z ZESPOŁAMI OBJAWOWYMI

F 1 Fi
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM ŚRODKÓW

O
(SUBSTANCJI) PSYCHOAKTYWNYCH

F20-F29 SCHIZOFRENIA, ZABURZENIA TYPU SCHIZOFRENII (SCHIZOTYPOWE) I UROJENIOWE

F90 F9
ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ZWYKLE W DZIECIŃSTWIE I W WIEKU

- 8
MŁODZIIIŃCZYM

F99-F99 NIEOKREŚLONE ZABURZENIA PSYCHICZNE

Z03 Z03
OBSERWACJA MEDYCZNA I OCENA PRZYPADKÓW PODEJRZANYCH O CHOROBĘ LUB STANY
PODOBNE

F70-F79 UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWE

F0-F69 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I ZACHOWANIA DOROSŁYCH

S



F50-F59
ZESPOŁY BEHAWIORALNE ZWIĄZANE Z ZABURZENIAMI FIZJOLOGICZNYMI I CZYNNIKAMI
FIZYCZNYMI

F80-F89 ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHICZNEGO ( PSYCHOLOGICZNEGO)

Z81.1 OBCIĄŻENIE RODZINNE NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zestawienie danych dotyczących najczęściej występujących rozpoznań według lCD 10 u pacjentów z gminy Mosina
w latach 2009-2012

Kod Nazwa

F43 REAKCJA NA CIĘŻKI STRES I ZABURZENIA ADAPTACYJNE

FIO 2
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU

•

- ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA

F32 EPIZOD DEPRESYJNY

F06 INNE ZABURZENIA PSYCHICZNE SPOWODOWANE USZKODZENIEM LUB DYSFUNKCJĄ MÓZGU
I CHOROBĄ SOMATYCZNĄ

F43.2 ZABURZENIA ADAPTACYJNE

F41 INNE ZABURZENIA LĘKOWE

F33 ZABURZENIE DEPRESYJNE NAWRACAJĄCE

F20 SCHIZOFRENIA

F41.2 ZABURZENIE DEPRESYJNE I LĘKOWE MIESZANE

FlO ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCmM ALKOHOLU

F99 ZABURZENIA PSYCHICZNE, INACZEJ NIEOKREŚLONE

F06.3 ORGANICZNE ZABURZENIA NASTROJU (AFEKTYWNE)

F34 UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU (AFEKTYWNE)

FlO 3
ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU

•

- ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY

Z03
OBSERWACJA MEDYCZNA I OCENA PRZYPADKÓW PODEJRZANYCH O CHOROBĘ LUB STANY
PODOBNE

F48 INNE ZABURZENIA NERWICOWE

P3 1 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE

F42 ZABURZENIE OBSESYJNO-KOMPULSYJNE (NERWICA NATRĘCTW)

F60 SPECYFICZNE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

F06.6 ORGANICZNA CHWIEJNOŚĆ AFEKTYWNA (ASTENICZNA)

III. BAZA OPIEKI ZDROWOTNEJ

W gminie Mosina opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest
realizowana w ramach podstawowej opieki medycznej w formie doraźnej i ambulatoryjnej,
finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w ramach realizowanych zadań, które nakreśla
ustawa o pomocy społecznej, przyznaje świadczenia pomocowe w postaci świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych oraz pomocy instytucjonalnej (kierowanie do Domów Pomocy
Społecznej), realizuje „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych”, „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” oraz „Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Mosina”.

Gmina Mosina nie dysponuje stacjonarnymi zakładami psychiatrycznej opieki
zdrowotnej. Obecnie nie ma rejonizacji i pacjent może leczyć się w dowolnej placówce
na terenie kraju. Pacjenci najczęściej kierowani są do placówek funkcjonujących na terenie
Województwa Wielkopolskiego.

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, a także rehabilitacji społecznej, które
mają na celu umożliwienie osobom i rodzmom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, świadczy
wsparcie dla mieszkańców gminy Mosina w postaci dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, terapii osób i rodzin,
wsparcia pedagogicznego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
Natomiast Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, związane z orzekaniem
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych takich jak:
pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, rehabilitacja zawodowa, korzystanie z ulg
i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (ulgi komunikacyjne, zwolnienia
z abonamentów, zwolnienia podatkowe).

Na terenie naszej gminy działa pięć przychodni lekarza rodzinnego, które w zakresie
swoj ej działalności prowadzą:
— Przychodnia Lekarza Rodzrnnego „CONSENSUS” w Mosinie, ul. Dworcowa 3 - usługi

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
— Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS” w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 1

- usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
— Przychodnia Lekarza Rodzinnego „PECMED” w Pecnej, ul. Główna 18 - usługi

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, punkt pobierania krwi, usługi stomatologiczne
(osobny kontrakt);

— Przychodnia Zdrowia „VIS MEDICA” Spółka Jawna w Mosinie, ul. Dworcowa 3 - usługi
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, punkt laboratoryjny, usługi specjalistycznej
opieki medycznej: diabetolog, okulista, onkolog, chirurg ogólny, chirurg dziecięcy,
urolog;

— Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „BABKI” w Babkach 4 - usługi
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, punkt pobierania krwi, usługi
stomatologiczne (osobny kontrakt).
W budynku przychodni w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, działalność prowadzi również

Poradnia Stomatologiczna „MODENT” s. c.
Oprócz usług specjalistycznych oferowanych na terenie Gminy, mieszkańcy mogą

korzystać z poradni specjalistycznych w „MEDICOR” Specjalistyczne Poradnie
Lekarsko-Stomatologiczne w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11 (budynek Szpitala).
Obecnie działa: Poradnia Chirurgiczna, Laryngologiczna, Urologiczna, Neurochirurgii,
Diabetologiczna, Okulistyczna, Ginekologiczna, Stomatologiczna, Dermatologiczna,
Alergologiczna. W budynku szpitala mieści się szpitalny oddział ratunkowy (w skrócie
SOR), udzielający świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia życia.

Ponadto w Krosinku, przy ul. Wiejskiej 14, działa punkt „Ratownictwa Medycznego
Falck”, który świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy
- w ramach ratownictwa medycznego prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie jest poradnią publiczną, działa w sieci
placówek oświatowych powiatu poznańskiego, posiada filię w Kórniku, obejmuje swym
zasięgiem gminy: Mosina, Komorniki, Kórnik, miasto Puszczykowo, zajmuje się dziećmi
i młodzieżą w wieku O-19 lat, podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty
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w Poznaniu, usługi Poradni są świadczone bezpłatnie, wydawane przez Poradnię orzeczenia
i opinie są respektowane przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.

Poradnia organizuje spotkania psychoedukacyjne dla rodziców między innymi dotyczące:
rozpoznawania wczesnych objawów zaburzeń emocjonalnych, właściwych oddziaływań
zachowawczych, przejawów i skutków przemocy w rodzinie. Organizuje również szkolenia
i konsultacje indywidualne dotyczące poszerzenia wiedzy nauczycieli o przyczynach
zaburzeń emocjonalnych, umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania różnych problemów.
Dla uczniów organizowane są zajęcia psychoedukacyjne dotyczące przemocy, stresu
oraz zaburzeń adaptacyjnych.

Placówki oświatowe prowadzą działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach, placówkach. Poza tym wszystkie szkoły (również
ponadgimnazjalne) podejmują działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego poprzez udział w różnego rodzaju programach i kampaniach społecznych
(np. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Profilaktyka poprzez wartości”), biorą udział
w warsztatach i zajęciach indywidualnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie jest odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej oraz za kreowanie lokalnej polityki społecznej na poziomie gminy. Jest
głównym inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym
różne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem działalności ośrodka jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy
społecznej na terenie gminy Mosina, w szczególności poprzez:

systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem;
analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie należy również realizacja Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanych corocznie przez Radę Miejską.

W celu realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych programów, Burmistrz
Gminy Mosina powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w skład której wchodzą osoby posiadające wiedzę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.

Na terenie gminy działa Punkt Opieki w Mosinie, który świadczy usługi opiekuńcze.
Głównym zadaniem jest pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz opieka
higieniczna zlecana przez lekarza lub pielęgniarkę. Usługi świadczone są w miejscu
zamieszkania podopiecznego w dni robocze, natomiast w dni wolne od pracy mogą być
świadczone w przypadkach szczególnie uzasadnionych, wynikających z sytuacji zdrowotnej,
rodzinnej i osobistej osoby zainteresowanej.

Zakres, wymiar godzinowy oraz okres świadczenia usług ustalany jest indywidualnie
dla każdego świadczeniobiorcy.

IV. LISTA PRIORYTETÓW PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA GMINY MOSINA:

1) Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
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2) Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach

gminnych.
3) Promocja zdrowia psychicznego pracowników/zakładach pracy,

V. SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015

Gminny Program Ochrony Zdrowia określa kierunki działań mających na celu

ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia.

Celami głównymi w zakresie promocji zdrowia psychicznego jest:

1) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

2) Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie

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

w środowisku rodzinnym i społecznym.

Cele, zadania Podmioty odpowiedzialne j Termin realizacji

Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

1) Cel szczegółowy: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Informowanie o zagrożeniach dla zdrowia
psychicznego oraz prowadzenie działań

z zakresu promocji i zapobiegania szkoły gminy Mosina 2012-20 15
problemom zdrowia psychicznego

skierowanych_do_dzieci_i_młodzieży.
Organizowanie w szkołach prelekcji

i pogadanek z udziałem specjalisty z zakresu szkoły gminy Mosina 20 12-2015
zdrowia_psychicznego.

Ośrodek Pomocy SpołecznejPodniesienie świadomości środowiska
w Mosinie,lokalnego na temat promocji zdrowia

Gminna Komisja Rozwiązywania
20 12-2015psychicznego poprzez umieszczenie

Problemów Alkoholowych w Mosinie,plakatów oraz ulotek w miejscach ogólnie
szkoły gminy Mosinadostępnych.

2) Cel szczegółowy: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Kierowanie na badania dzieci
oraz młodzieży, u których występują
zaburzenia zachowania oraz istnieje

szkoły gminy Mosina 2012-2015zagrożenie wystąpienia zaburzeń
psychicznych do Poradni

Psychologiczno-_Pedagogicznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej

Porady i konsultacje dla osób zagrożonych w Mosinie,
20 12-20 15zaburzeniami psychicznymi. Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów_Alkoholowych_w_Mosinie
3) Cel szczegółowy: Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapewnienie wsparcia umożliwiającego
ludziom chorym psychicznie pełne

Ośrodek Pomocy Społecznejuczestnictwo we wszystkich aspektach życia
w Mosinie,społeczności.

Gminna Komisja Rozwiązywania 20 12-2015
Informowanie o zagrożeniach dla zdrowia

Problemów Alkoholowych w Mosiniepsychicznego skierowanych dla grup
docelowych,_zgodnie_z_potrzebami,
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ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
i osób starszych.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa
w zajęciach terapeutycznych, które mają

Ośrodek Pomocy Społecznejna celu ogólne usprawnienie, rozwijanie
w Mosinie 2012-2015umiejętności obejmujących czynności życia

codziennego, poprawę kondycji psychicznej
i_fizycznej.

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 i społecznym.

1) Cel szczegółowy: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Współpraca ze służbami opieki I
szpitale, poradnie, lekarze 2012-2015psychiatrycznej I

2) Cel szczegółowy: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Organizowanie usług opiekuńczych w Mosinie 2012-2015

3) Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kontakt osoby z zaburzeniami psychicznymi
Ośrodek Pomocy Społecznej

z Powiatowym Urzędem Pracy w celu
w Mosinie 2012-2015przedstawienia ofert pracy znajdujących się

w_rejestrach_urzędu.

VI. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM, MONIOROWANIE I FINANSOWANIE

1. Źródła finansowania:

• środki własne Gminy Mosina,

• środki własne realizatorów zadań,

• środki NFZ w ramach zawartych kontraktów.
2. Podmiot koordynujący:

• Urząd Miejski w Mosinie.
3. Podmioty uczestniczące:

• Urząd Miejski w Mosinie,

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,

• gimnazja i szkoły podstawowe,

• przychodnie zdrowia z terenu gminy Mosina,

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie,

• Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Mosinie,

• Policja,

• Straż Miejska.
4. Sprawozdawczość:

W terminie do dnia 15 maja każdego roku, Zespół przesyła Ministrowi Zdrowia roczne
sprawozdanie z wykonania zadań objętych programem.

PRZEWOD
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