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Regulamin Oddziafu Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosfych UCK w Gdafsku
1. Zadania
Oddziat udziela Swiadczeri zdrowotnycft i/lub uslugi medyczne w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji
adresowane do os6b dorosfych z nastqpujqcymi problemami psychicznymi:
a) zaburzenia psychotyczne (schizpfrenia),
b) zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
c) zaburzenia nerwicowe,
d) problemy adaptacyjne i osobowo6ciowe,
e) zaburzenia funkcji poznawczych o r62nej etiologii.
lnformacja: addziot Dzienny jest oddziolem koedukocyjnym.

2. Zasady przyjqcia

pacjenta do Oddziafu

2.1. Pacjenci przyjmowani sq do Oddzialu na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrq
lub lekarza innej specjalno5ci. W celu oceny wskazad do przyjqcia na oddzial wymagana jest
konsultacja lekarza kierujqcego oddzialem.
2.2. Wizyta kwalifikujqca do przyjqcia na oddzial odbywa siq w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego
w godzinach pracy ustalonych w Harmonogramie Pracy Poradni zgodnie z wymaganiami ustalonymi
przez NFZ (tj. podane sq dnitygodnia, lekarze

3.

Zasady i przebieg terapii
3.1. Terapia w Oddziale jest refundowana przez NFZ i trwa, w zale2noSci od wskazad terapeutycznych do
12 tygodni. Opiera siq na wsp6lpracy specjalist6w w zakresie psychiatrii, psycholog6w, terapeut6w
zajqciowych i dyplomowanych pielqgniarek. Obejmuje diagnostykq psychiatrycznq i o96lnomedycznq
oraz leczenie farmakologiczne i oddzialywania psycho- i socjoterapeutyczne, indywidualne i grupowe.
3.2. Po przyj5ciu na oddziat pacjenci zobowiqzani sq zglosii siq do dy2urki pielqgniarskiej.
Ka2dy pacjent pozostaje pod opiekq specjalisty psychiatry, kt6ry ustala przebieg leczenia
farmakologicznego. Raz w tygodniu odbywa siq wizyta lekarska, w czasie kt6rej pacjent konsultowany
jest przez caty zesp6t terapeutyczny.
3.3. Warunkiem pobytu w Oddziale jest przyjqcie i stosowanie siq do kontraktu terapeutycznego,
tj. przyjmowanie lek6w zgodnie z ordynacjq, obecno6i na zajqciach terapeutycznych oraz gotowo6i do
m6wienia o sobie i sfuchania innych, a tak2e zaanga2owanie w sprawy organizacyjne Oddziatu zgodnie
z przyjqtym regulaminem, z kt6rym pacjent zapoznaje siq w dniu przyjqcia.
3.4. Do zajq( nie trzeba siq przygotowywai. Podstawowym ich zalo2eniem jest spontanicznoSi
wypowiadania siq w ramach okreSlonych przez zasady terapii. Zajqcia odbywajq siq codziennie w dni
robocze. Zajqcia sq obowiqzkowe, dla pacjent6w, ktdrzy zostali na nie zakwalifikowani.
3.5. Czynno6ci opieki nad pacjentem: pomiar ci6nienia 7.30-8.45, wydawanie lek6w godzina 8.00 oraz
godzina 13.00.

3.6. W sytuacji losowej niemo2no6ci przybycia na oddzial pacjent jest zobowiqzany powiadomi6 personel
tel. 58-349-26-63. W sytuacjach losowych istnieje mo2liwoSi otrzymania przepustki zzajq( na oddziale
po uzgodnieniu z lekarzem prowadzqcym.
3.7. W trakcie leczenia na oddziale pacjenci nie powinni korzystai z innych Swiadczeri zdrowotnych NFZ,
spo2ywai alkoholu oraz przyjmowa6 narkotyk6w, a tak2e lek6w bez uzgodnienia z lekarzem.
3.8. Na terenie szpitala obowiqzuje zakaz palenia papieros6w i innych wyrob6w tytoniowych oraz
korzystania.

4.

Metody leczenia
4.1. Leczenie farmakologiczne prowadzone jest zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry, stosownie do
indywidualnych potrzeb pacjenta, z uwzglqdnieniem aktualnych standard6w medycznych.

4.2. Psychoterapia i socjoterapia stanowiq istotnq czqSi oddzialywaf terapeutycznych
iobejmujq:
a) psychoterapiq grupowq,

b)

w

Oddziale

terapiq indywidualnq,
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terapiq rodzin,
d) zajqcia rehabilitacyjne majqce na celu usprawnianie funkcji poznawczych, dla os6b z zaburzeniem
funkcji poznawczych,
e) psychoedukacjq dla pacjent6w i ich rodzin,
f) muzykoterapiq, choreoterapiq, terapiq sztukq, relaksacjq i inne.
4.3. Terapia grupowa prowadzona jest w grupach o liczebnoSci dostosowanej do specyfiki pracy w
okreSlonych podej6ciach teoretycznych oraz do rodzaju i natq2enia zaburzef psychicznych
poddawa nych tej tera pii.
4.4. Terapia indywidualna ukierunkowana jest na omawianie indywidualnych problem6w pacjenta.
4.5. Udziaf w terapii oznacza dla pacjenta aktywnq pracq ukierunkowanq na:
a) budowanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych,
b) wzmacnianie poczucia wfasnej warto6ci,
c) wzmacnianie indywidualnych zasob6w radzenia sobie z chorobq iosobistymi problemami,
d) uczenie siq nowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 2yciowymi oraz negatywnymi
emocjami,
e) trening umiejqtno6ci psychologicznych, takich jak ekspresja emocji, radzenie sobie ze stresem,
nauka asertywno6ci, itp.,
f) szeroko pojeta aktywizacjq,
g) rozw6j intelektualny i kulturalny.
4.5. Zachqcamy uczestnik6w terapii do aktywnej pracy wlasnej, podejmowania osobistego wysilku na ruecz
polepszenia kondycji zd rowotnej.
c)

5.

Dydaktyka

5.1. Plac6wka ma charakter naukowo-dydaktyczny.
5.2. Poza pracq kliniczna na rzecz pacjent6w w Oddziale prowadzone sq zajqcia dydaktyczne z zakresu
psychiatrii i psychologii klinicznej, kt6re mogq odbywai siq przy udziale pacjent6w Oddziatu
5.3. Pacjenci Oddziafu majq prawo odm6wii udziatu w zajqciach dydaktycznych.

ZATWIERDZIT:

lmiq i nazwisko, data, podpis

dr hab. n'
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