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URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
              w WARSZAWIE                                        Warszawa,   12  lipca  2007 r. 
               Departament Zdrowia   
                     ul.Borowskiego 2 

       03-475 Warszawa        Projekt 
 
Strategia rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w zakładach opieki 
zdrowotnej, dla których organem załoŜycielskim jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 I. Wstęp. 
 
1. Priorytet dla zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej. 
 

Istotnym dokumentem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odnoszącym 
się do kwestii zdrowia psychicznego,  był opublikowany w 2001 r. doroczny 
raport pt. „Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja”.  Przypomina 
on trzy podstawowe zasady dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, 
wprowadzone przed 10 laty przez ONZ, tj.: 
• niedopuszczalność dyskryminacji jednostki z powodu  choroby 

psychicznej,  
• kaŜdy pacjent winien mieć prawo leczenia i opieki w swoim własnym 

środowisku, 
• kaŜdy pacjent winien mieć prawo leczenia w najmniej ograniczającym 

środowisku, z zastosowaniem najmniej ograniczającego i ingerującego w 
jego osobowość i leczenie. 

Wymieniony Raport podkreśla powszechny charakter zaburzeń 
neuropsychiatrycznych, które na przestrzeni Ŝycia osobniczego dotykają co 
czwartego człowieka, a takŜe znaczący udział tych schorzeń w tzw. Globalnym 
ObciąŜeniu Chorobami, w których wskaźnik dla świata w roku 2000 wyniósł 
12%, a dla Europy 20%. W tym ostatnim aspekcie największe znaczenie mają: 

• depresja, 
• schizofrenia, 
• zaburzenia zachowania, 
• zaburzenia na tle alkoholowym i narkotykowym, 
• samookaleczenia 

Wśród czynników determinujących zaburzenia psychiczne Raport wymienia 
ubóstwo, płeć Ŝeńską w przypadku nerwic i depresji, wiek dziecięcy i starszy, 
sytuacje konfliktów i katastrof, zaburzenia środowiska rodzinnego, niektóre 
choroby somatyczne. 
W roku 2005 reprezentanci ministerstw zdrowia 53 krajów europejskich regionu 
WHO, uczestniczący wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Rady 
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Europy w Europejskiej Konferencji Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwołanej 
przez Europejskie Biuro  Regionalne WHO w Helsinkach – przyjęli deklarację 
w sprawie ochrony zdrowia psychicznego, której główne tezy są następujące: 
• kraje europejskie zobowiązują  się w ciągu następnych 5-10 lat opracować, 

wprowadzić i ocenić, taka politykę i ustawodawstwo, które pozwolą na 
poprawę dobrego samopoczucia psychicznego całej populacji, pozwolą 
stworzyć warunki do zapobiegania zaburzeniom psychicznym i wreszcie 
pozwolą na dobre funkcjonowanie społeczne i osobiste ludzi 
doświadczających problemów psychicznych.  

Określone zostały równieŜ działania jakie powinna uwzględniać polityka       
ochrony zdrowia psychicznego. 

Kolejnym waŜnym krokiem było ogłoszenie przez Komisję Europejską w 
październiku 2005 r. tzw. Zielonej Księgi w sprawie poprawy zdrowia 
psychicznego ludności – myśli proponującej strategię zdrowia psychicznego dla 
Unii Europejskiej. Dokument ten nawiązuje do Deklaracji Helsińskiej i jest 
realizacją zapisów Deklaracji w Unii Europejskiej. Zielona Księga wymienia 
następujące zadania waŜne dla reformowania polityki ochrony zdrowia 
psychicznego w krajach Unii: 
• wspieranie zdrowia psychicznego wszystkich ludzi, czyli promocje zdrowia 

psychicznego, 
• zapobieganie złemu stanowi zdrowia psychicznego, czyli działania 

profilaktyczne podejmowane wobec grup naraŜonych na zagroŜenia dla 
zdrowia psychicznego, 

• poprawa jakości Ŝycia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie 
poprzez integrację społeczną oraz ochronę ich praw i godności, 

• opracowanie zasad budowania informacji, współpracy w zakresie badan 
naukowych i upowszechniania wiedzy nt. zdrowia psychicznego między 
krajami Unii Europejskiej. 

Zakończone zostały konsultacje zapisów Zielonej Księgi, następnym etapem 
będzie jej ogłoszenie i przedstawienie krajom członkowskim. 
 
2. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – podstawy prawne. 
 
    Prawo do ochrony zdrowia uwaŜa się za prawo konstytucyjne, tj. expressis 
verbis wyraŜone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie w art. 68 ust. 1 
zapisano, Ŝe  „kaŜdy ma prawo do ochrony zdrowa”. W zapisie tym mieści się 
równieŜ prawo do ochrony zdrowia psychicznego.  
Podstawowym polskim aktem prawnym, wyznaczającym najwaŜniejsze obszary 
działania w ochronie zdrowia psychicznego, jest ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).  Celem 
ustawy jest zapewnienie właściwej gwarancji poszanowania praw i godności 
obywatelskich, wśród których zdrowie psychiczne zajmuje kluczową pozycję.  
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Dla przełoŜenia realizacji problemów zdrowia psychicznego istotne znaczenie  
mają takŜe dwie ustawy dotyczące zagadnień uzaleŜnień, tj.: 
• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), 
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U.   Nr 

179, poz. 1485 z późn. zm.). 
Na ich podstawie opracowano wieloletnie szczegółowe prognozy działań 
zmierzające do ograniczenia podaŜy i rozwiązywania problemów związanych z 
naduŜywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ponadto ogólne 
zasady funkcjonowania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego wynikają 
takŜe z takich ustaw jak: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza,            
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  z środków publicznych,                      
o pomocy społecznej. 
 
II. Podstawowe informacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce i na 
Mazowszu.  
 
1. ZagroŜenia dla zdrowia psychicznego.  
 
Podstawowym wskaźnikiem zdrowia psychicznego Polaków jest 
rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, w tym takŜe związanych z 
naduŜywaniem substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków i leków. 
Od wielu lat, z roku na rok, zwiększa się liczba osób leczonych z powodu 
zaburzeń psychicznych. 
 
2.  Lecznictwo ambulatoryjne. 
 
    Wskaźnik rozpowszechnienia ogółu zaburzeń psychicznych zarejestrowanych 
w Polsce w lecznictwie ambulatoryjnym w roku 2005 wynosił – 3 657,4 / 100 
tys. ludności i był niŜszy o 2,4% niŜ w roku 2004. W Województwie 
Mazowieckim  wynosił on 3 039,1 / 100 tys. ludności i był wyŜszy dla kobiet 
(3 204,3) oraz nadal znacznie wyŜszy w mieście niŜ na wsi (miasto – 3 607,3 
wieś – 1 996,9). 
Niewątpliwie moŜe to świadczyć o utrudnionej dostępności do poradni zdrowia 
psychicznego na wsi jak równieŜ niedostatecznej świadomości mieszkańców 
wsi w zakresie moŜliwości leczenia schorzeń psychiatrycznych. 
    Województwo Mazowieckie w roku 2005  plasowało  się w  na dziewiątym 
miejscu, co do wielkości rozpowszechniania chorób psychicznych w kraju.  
Biorąc po uwagę wiek pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych 
obserwuje się największą ich liczbę w grupie wiekowej 30-64 lata. Dla Polski 
wskaźnik w tej grupie wiekowej / 100 tys. ludności wynosił 4 937,2, dla  
Mazowsza był znacznie niŜszy i wynosił 3 915,8. Szczegółową analizę w tym 
zakresie, wg. województw, przedstawiono w tabeli Nr 1.   
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Bardziej niŜ wskaźniki rozpowszechnienia chorób psychicznych rosną 

wskaźniki zapadalności (tzn. zgłaszających się po raz pierwszy do lecznictwa 
ambulatoryjnego w danym roku). 
W roku 2005 w Polsce wskaźnik zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym 
wynosił 1 028,5 / 100 tys. ludności, na Mazowszu był nieznacznie niŜszy i 
wynosił 968,0 / 100 tys. ludności, co  plasuje  Województwo na 9 miejscu w 
kraju.. Ilustrują to tabela Nr 2. 
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Wśród pacjentów opieki ambulatoryjnej leczonych ogółem z zaburzeniami 
psychicznymi (Poradnia Zdrowia Psychicznego, poradnie odwykowe, poradnie 
uzaleŜnień – 1 395 712), w tym  178 416 osób  to leczeni z powodu zaburzeń 
alkoholowych (13% ogółu leczonych).  Na Mazowszu  liczba osób leczonych z 
zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi naduŜywaniem alkoholu wynosiła 
21 169, co daje wskaźnik 411,0 / 100 tys. ludności, przy średnim krajowym 
467,5.  Na Mazowszu dla wsi wskaźnik ten był znacznie niŜszy niŜ w mieście 
(wieś  267,3, miasto 489,4 ).  
NajwyŜszy wskaźnik na Mazowszu (749,9) odnotowano w grupie wiekowej           
30-64 lata (Polska 838,4).    Tabela Nr  3 . 
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W roku 2005  38 443  pacjentów  w Polsce leczyło się z powodu zaburzeń 

psychicznych wynikających z uŜywania substancji psychoaktywnych (innych 
niŜ alkohol). Na Mazowszu liczba ta wynosiła 6 712, co dawało wskaźnik   
130,3 / 100 tys. ludności przy średnim w kraju – 100,7 / 100 tys. ludności. 
NajwyŜszy wskaźnik rozpowszechnienia osób leczonych psychicznie z powodu 
uŜywania substancji psychoaktywnych  odnotowano na Mazowszu w grupie 
wiekowej 19 – 29 lat i wynosił on  376,9 / 100 tys. ludności przy średnim 
krajowym dla tej grupy wiekowej 252,3.  
W skali kraju  psychozy wystąpiły u 4% ogółu leczonych z zaburzeniami 
psychicznymi w wyniku uŜywania substancji psychoaktywnych, w tym 43 % 
stanowili pacjenci pierwszorazowi.  Tabela Nr  4.  
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W roku 2005 w Polsce działało 1 029 poradni zdrowia psychicznego dla 

dorosłych oraz 158 dla dzieci i młodzieŜy.  
W tym samym okresie na terenie Województwa Mazowieckiego takich poradni 
było 121 dla dorosłych i  34 dla dzieci i młodzieŜy.   

Na ogólną liczbę porad w kraju w Poradni Zdrowia Psychicznego dla 
dorosłych tj. 4 659 598, największą ich ilość odnotowano w Województwie 
Śląskim 598 965, a następnie w Województwie  Mazowieckim – 546 851.  
PowyŜsze świadczy o większej niŜ w innych województwach dostępności do 
świadczeń psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej.    

Na ogólną liczbę porad w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci w kraju 
408 212, największą ich ilość wykonano w Województwie Mazowieckim 
77 951,  tj.19,0% ogółu wszystkich porad. 
Tabela Nr 5 i 6.  
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Stan zatrudnienia  
 
     Zatrudnienie w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dzieci 
przedstawiono w tabelach Nr 7 i 8.  
Widać z nich drastyczny brak kadry, zarówno lekarzy psychiatrów jak i 
psychologów, szczególnie w poradniach dziecięcych. Braki dotyczą takŜe 
terapeutów zajęciowych. 
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Liczba ogółem leczonych z zaburzeniami psychicznymi ambulatoryjnie w 
kraju w roku 2005 wynosiła 1 421 724 osób, bez obserwacji i rozpoznań 
niepsychiatrycznych 1 395 712 osób, co daje wskaźnik dla kraju 3 657,4 / 100 
tys. ludności, dla Mazowsza wskaźnik wynosi 3 039,1 i to plasuje 
Województwo na 14 miejscu w Polsce.   

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe liczba osób leczonych powyŜej 65 roku Ŝycia ma 
tendencję wzrostową i świadczy to, Ŝe w tym okresie Ŝycia szybko rośnie 
zapotrzebowanie na opiekę psychogeriatryczną, bowiem zwiększa się ryzyko 
niepełnosprawności i niesamodzielności, co wiąŜe się zarówno z 
psychologicznymi aspektami starzenia się jak i specyficznymi dla tego wieku 
chorobami zwyrodnieniowymi i naczyniowymi mózgu.  

 
Struktura rozpoznań  
 

Wśród pacjentów leczonych ambulatoryjnie najwięcej w roku 2005 
występowało rozpoznań i zaburzeń psychotycznych, głównie były to psychozy z 
powodu zaburzeń afektywnych – 19%, schizofrenia 10%, psychotyczne 
zaburzenia organiczne 8%. Zaburzenia nerwicowe stanowiły 24% ogółu 
leczonych, alkoholowe 13%, a związane z uŜywaniem substancji 
psychoaktywnych 1%.   
W stosunku do roku 2004 najbardziej wzrosła zapadalność w przypadku 
zaburzeń spowodowanych  uŜywaniem substancji psychoaktywnych o 34%, 
następnie alkoholowych o 12%. 
 
Tabela Nr 9. 
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3.  Psychiatryczna opieka pełnodobowa. 
 

W Polsce w 245 palcówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
funkcjonowało ogółem 33 004 łóŜek, w tym 31 559 psychiatrycznych, co 
dawało wskaźnik  8,3 / 10 tys. ludności .  

W Województwie Mazowieckim liczba łóŜek psychiatrycznych wynosiła 
ogółem 4 412, przy wskaźniku 8,6. NajwyŜszy wskaźnik łóŜek 
psychiatrycznych odnotowano w Województwie Lubuskim – 19,5  a najniŜszy 
w Małopolskim 5,2.   

Dla  dzieci i młodzieŜy liczba łóŜek psychiatrycznych w kraju wynosiła 
1 012, tj. 3 % do ogółu łóŜek psychiatrycznych, na Mazowszu 220, co stanowi  
5,0% w stosunku do mazowieckich zasobów.  
Średnia wykorzystania łóŜek dla Polski wynosiła 92,0%, dla Mazowsza 

88,9%. 
PrzewaŜająca liczba łóŜek w kraju, podobnie jak na Mazowszu, 

zlokalizowana była i jest nadal w szpitalach psychiatrycznych.  
Wśród ogółu łóŜek psychiatrycznych, lecznictwo odwykowe dla osób 

uzaleŜnionych od alkoholu dysponowało 4 162 łóŜkami w kraju (13% ogółu 
łóŜek), a  na Mazowszu 427 łóŜkami (10%).   

Dla osób uzaleŜnionych od substancji psychoaktywnych liczba łóŜek w kraju 
wynosiła  2 774 (9% ogółu łóŜek psychiatrycznych), a na Mazowszu 574 
(12,1% ogółu łóŜek psychiatrycznych).  

Ogółem w kraju w roku 2005 łóŜek opieki długoterminowej psychiatrycznej 
było 4  416, w tym w Województwie Mazowieckim 336.  
 
Tabela Nr10.  
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    Liczba pobytów (hospitalizacji) we wszystkich zakładach opieki 
psychiatrycznej pełnodobowej wynosiła 277 505, co dawało wskaźnik 727,2 / 
100 tys. ludności, natomiast na Mazowszu liczba hospitalizacji wynosiła 37 768, 
przy wskaźniku 733,38 / 100 tys. ludności, co daje siódme miejsce w kraju.  
Na wsi   wskaźnik ten był prawie o połowę niŜszy niŜ w mieście.    
 
Prawie 45% hospitalizacji  w psychiatrycznych oddziałach całodobowych w 
roku 2004 stanowiły hospitalizacje osób leczonych po raz pierwszy.  
 
Wybrane wskaźniki rozpowszechnienia hospitalizacji wg. rozpoznań: 
 
Wskaźnik hospitalizacji (pobytu) z powodu psychoz  (łącznie z psychozami 
poalkoholowymi i po substancjach psychoaktywnych) / 100 tys. ludności: 
 
Polska 340,3  Mazowsze 341,7   
 
w tym: 
wskaźnik hospitalizacji z powodu  psychoz poalkoholowych / 100 tys. ludności: 
 
Polska 33,2  Mazowsze 39,9   
 
Wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji z powodu psychoz spowodowanych 
uŜywaniem substancji psychoaktywnych / 100 tys. ludności: 
 
Polska 2,7   Mazowsze  3,  
 
Schizofrenia  
 
Polska 115,7 Mazowsze  117,4 
 
Tabela  Nr  11 i 12. 



 25

 



 26

 



 27

 
4.  Psychiatryczna opieka pośrednia.  
 
    Najbardziej rozwiniętą formą opieki pośredniej w Polsce jest sieć oddziałów 
dziennych. W Polsce w roku 2005 łącznie takich oddziałów było 203 z 4 290 
miejscami, z tego na Mazowszu 36 oddziałów z 1 018 miejscami. Oznacza to, Ŝe 
Województwo Mazowieckie dysponuje największa liczbą miejsc dziennego 
pobytu,   w następnej kolejności jest Województwo Śląskie.      
Z tej formy leczenia w roku 2005  skorzystało 1 8573 osób, z tego na Mazowszu 
3 420.  
Średnie wykorzystanie miejsca w kraju wynosiło 86,2%, na Mazowszu 95,2%. 
W oddziałach dziennych osoby z rozpoznaniem schizofrenii stanowiły około 
15% ogółu leczonych, z zaburzeniami afektywnymi (np. depresja, epizody 
maniakalne) 14%, z zaburzeniami nerwicowymi 20%, z zaburzeniami 
poalkoholowymi 18%, a po innych substancjach psychoaktywnych 4%.   
 
Tabela Nr 13. 
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   Poza wyŜej wymienionymi formami terapii, funkcjonują jeszcze Zespoły 
Leczenia Środowiskowego, które jednak głównie działają w duŜych miastach.    
W roku 2005 liczba Zespołów Leczenia Środowiskowego wynosiła 29,  z tego 
najwięcej (9) na Mazowszu. Natomiast w 4 województwach nie ma w ogóle 
takiej formy opieki. 
Ze środowiskowej formy opieki skorzystało 3 988 pacjentów, a na Mazowszu             
1 321, co daje wskaźnik  25,6, przy wskaźniku krajowym 10,5 / 100 tys. 
ludności. 
 
 Tabela Nr  14 i 15.  
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    Istotną dodatkową miarą kondycji psychicznej społeczeństwa jest takŜe 
rozpowszechnianie samobójstw zakończonych zgonem, których częstość 
wzrosła w okresie transformacji w latach 1990 – 2004 o ponad 22%. W roku 
2004 po raz pierwszy liczba zgonów z powodu samobójstwa przekroczyła 6 000 
przypadków. 
    Wg. badań GUS, w roku 2004 w Polsce 6,2 miliona osób deklarowało 
niepełnosprawność wg. kryteriów biologicznych lub prawnych, w tym 10% ze 
schorzeniami psychicznymi. Niepełnosprawność fizyczna i psychiczna obejmuje 
19% ogółu populacji w wieku 15 lat i więcej. Wyniki tych samych badań GUS 
dotyczące samooceny stanu emocjonalnego wskazują, Ŝe przez większość dni 
ostatniego miesiąca  25% dorosłej populacji w Polsce czuło się „wyczerpanych 
lub wykończonych”, 28% odczuwało zmęczenie, 16% było „bardzo 
zdenerwowanych”, a 12%  - „smutnych i przybitych”. 
     Wyniki europejskiego sondaŜu społecznego dowodzą, Ŝe w 10 
nowoprzyjętych krajach Unii Europejskiej średni odsetek obywateli 
odczuwających wyłączenia ze środowiska wynosi 19%, a dla Polski  wynosi 
20,9%. Dla porównania, w 15 krajach starej UE odsetek ten wynosił 12,5%. 
Wiele innych wyników tego sondaŜu uzasadnia następujące twierdzenia: 
•  w porównaniu z innymi krajami europejskimi Polacy są poddawani większej 

liczbie negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych i politycznych 
funkcjonujących w charakterze makrostresów, 

• subiektywne wskaźniki zdrowia psychicznego, jak teŜ stopień zadowolenia z 
Ŝycia, lokują Polskę na najniŜszych pozycjach wśród innych krajów 
europejskich, 

• wsparcie psychospołeczne, w tym kapitał więzi rodzinnych, które mogłyby 
neutralizować działanie wielu stresów, jest w Polsce relatywnie uboŜsze w 
porównaniu do kapitału społecznego w innych krajach Europy.  
Z perspektywy socjologicznej, lista potencjalnych i realnych zagroŜeń dla 

zdrowia psychicznego jest więc znaczna i obejmuje takie problemy jak: 
bezrobocie, warunki pracy i Ŝycia w połączeniu z biedą, rosnąca gwałtownie 
skala emigracji zarobkowej, zaburzenia więzi społecznych, w tym deficyt 
wsparcia psychospołecznego i solidarności, zjawisko wykluczenia społecznego 
w połączeniu z rosnącymi zróŜnicowaniami społeczno-emocjonalnymi, proces 
starzenia się społeczeństwa polskiego z jednoczesnym niŜem demograficznym, 
znaczne rozmiary przestępczości, w tym zorganizowanej, nasilenie zjawisk 
korupcyjnych, katastrofy ekologiczne -  naturalne i komunikacyjne, poczucie 
zagroŜenia nieuleczalnymi chorobami oraz (w Polsce w mniejszym stopniu) 
zagroŜenie międzynarodowym terroryzmem.   
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w 

sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego 
przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu 
powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków 
zabezpieczających  (Dz.U.Nr 179, poz. 1854 z późn.zm.)  na terenie kraju zostały 
wyznaczone 53 zakłady  opieki  zdrowotnej, które spełniają odpowiednie 
warunki zabezpieczenia, określone ww. rozporządzeniu tj. podstawowe  
zabezpieczenie   i wzmocnione  zabezpieczenie.  
W 33 zakładach ogółem wyznaczono 992 łóŜek w oddziałach 
ogólnopsychiatrycznych spełniających warunki podstawowego zabezpieczenia 
oraz 20 zakładów, o liczbie 875 łóŜek, w oddziałach ogólnopsychiatrycznych  
spełniających warunki wzmocnionego zabezpieczenia. 

W Województwie Mazowieckim zostały wyznaczone 4 zakłady o liczbie 
185 łóŜek, które spełniają odpowiednie warunków podstawowego 
zabezpieczenia i 1 zakład, posiadający  35 łóŜek, spełniający warunki 
wzmocnionego zabezpieczenia.  
 
 
Tabela Nr  16 i 17. 
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W tabeli 18 przedstawiono wartości zrealizowanych świadczeń 

zdrowotnych  w psychiatrycznej opiece zdrowotnej  w latach 2004 – 2005, która 
w skali kraju w roku 2005 wynosiła 1 089 627 674,0 zł (dane Narodowego 
Funduszu Zdrowia), a w skali Województwa Mazowieckiego 175 634 612,0 zł.  
Wartość zrealizowanych świadczeń psychiatrycznych na 1 mieszkańca w skali 
kraju   w roku 2005  wynosiła 28,54 zł, a na Mazowszu 34,20,0 zł.  
  
 
Tabela Nr   18 i 19 
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III. Organizacja opieki psychiatrycznej w zakładach opieki zdrowotnej, dla 
których organem załoŜycielskim jest Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 

 
Artykuł 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) -  stanowi, Ŝe samorząd województwa 
zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury 
społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi zakłady psychiatrycznej  
opieki zdrowotnej. 

Natomiast do zadań powiatów naleŜy organizowanie i zapewnienie usług w 
odpowiednim standardzie w domach pomocy  społecznej dostosowanych do 
szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Do zadań gminy naleŜy dostosowanie usług opiekuńczych do szczególnych 
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymienione zadanie realizowane 
jest jako zadanie zlecone gminom przez administrację rządową w ramach 
pomocy społecznej. 
 

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem załoŜycielskim dla 
wszystkich samodzielnych publicznych zakładów psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej funkcjonujących na  Mazowszu, tj. 6 szpitali: 

• Wojewódzkiego Samodzielnego  Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. Prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie – który  posiada 
381 łóŜek, w tym 60 łóŜek w ZOL-u;  

• Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie 
–  który posiada 855 łóŜek , w tym 141 łóŜek w ZOL-u i 12 łóŜek  w 
Hospicjum; 

• Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B.Borzym w Radomiu, który 
dysponuje 828 łóŜkami, w tym, 100  łóŜek w ZOL-u;  

• Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej  w Warszawie ul. Nowowiejska 27, który posiada 435 
łóŜek, w tym 31 łóŜek w ZOL-u; 

• Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
„DREWNICA” w Ząbkach,  posiada 274 łóŜka,   

• Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i 
MłodzieŜy w Zagórzu/Warszawy, dysponuje 339 łóŜkami.   

 
Ww. Szpitalach  psychiatrycznych funkcjonuje ogółem  – 3 112 łóŜek,  w tym 42 
łóŜka neurologiczne i 184 rehabilitacji dziecięcej, rehabilitacji narządu ruchu, 
rehabilitacji neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci. 

 
Oddziały psychiatryczne posiadają równieŜ  3  Szpitale  tj. :  
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• Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 33 łóŜka; 
• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr 

J.Psarskiego w Ostrołęce – 49 łóŜek, w tym oddział Terapii UzaleŜnienia 
od Alkoholu – 25 łóŜek; 

• Wojewódzki Szpital Bródnowski  w Warszawie ul. Kondratowicza 8    – 
47 łóŜek, w tym 6 w pododdziale detoksykacji alkoholowej;  

 
Razem ww. Szpitalach  wielospecjalistycznych jest 129 łóŜek psychiatrycznych.  
 
Ogółem we wszystkich szpitalach psychiatrycznych i w 3 oddziałach 
psychiatrycznych ww. szpitali specjalistycznych jest 3 241 łóŜek 
psychiatrycznych, leczenia uzaleŜnień oraz neurologii oraz rehabilitacji: 
dziecięcej, narządu ruchu, neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci - co 
stanowi 31,5 % ogółu łóŜek (10 280)  we wszystkich (24) szpitalach podległych 
Samorządowi Województwa Mazowieckiego.  
W pośród ww. 3 241 łóŜek, funkcjonuje 3015 łóŜek ogólnopsychiatrycznych.       
 
Struktura   łó Ŝek  w powyŜszych szpitalach przedstawia się następująco:  
łóŜka ogólnopsychiatryczne (3015), w tym:    

• łóŜka w oddziałach  leczenia uzaleŜnień od alkoholu i od środków 
psychoaktywnych – razem 454 łóŜka; 

opieka długoterminowa: 
• ZOL - 332 łóŜka 
• Hospicjum – 12 łóŜek. 

pozostałe oddziały: 
• rehabilitacji  184 łóŜka; 
• łóŜka neurologiczne - 42  

    
Struktura łó Ŝek leczenia uzaleŜnień od alkoholu i od środków 
psychoaktywnych: 
 detoksykacji  alkoholowej – 125, 
• terapii uzaleŜnienia od alkoholu   - 197,  
• terapii uzaleŜnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych – 42 
• detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - 30 
dla dzieci i młodzieŜy: 
• terapii uzaleŜnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych  dla dzieci i 

młodzieŜy – 46, 
• detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  dla dzieci 

i młodzieŜy - 14. 
 
Tabela Nr  20 
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W I kwartale 2007 r. w szpitalach psychiatrycznych, łącznie z  oddziałami 

psychiatrycznymi w szpitalach wielospecjalistycznych, – hospitalizowano               
9793 osób (1211 dzieci i młodzieŜy), co stanowi 12,7% ogółu 
hospitalizowanych (77 104) w 24 szpitalach podległych Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego.    
W poszczególnych oddziałach hospitalizacja przedstawia się następująco: 
- w oddziałach ogólnopsychiatrycznych 8 552 osoby (731 dzieci i młodzieŜy), 
w tym: 

•  leczenia uzaleŜnień   2112 osób; 
• w 4 Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych – 350 osób; 
• w 1 hospicjum - 71 osób; 

- w  oddziałach neurologicznym i rehabilitacji  hospitalizowano 1241 osób. 
 
Wśród  pacjentów hospitalizowanych w oddziałach ogółnopsychiatrycznych, 

byli pacjenci leczeni   z powodu  uzaleŜnień:  
• leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) 1 120 

osób, 
• terapii uzaleŜnienia od alkoholu  – 444 osoby; 
• terapii uzaleŜnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych - 64  

osoby; 
• detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  – 332 

osoby; 
• detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  – 152 

osoby;  
RAZEM w oddziałach leczenia uzaleŜnień hospitalizowano 2 112 osób,              
(w  tym 152 dzieci i młodzieŜy), co stanowi  21,56%  w stosunku do 
pacjentów hospitalizowanych w pozostałych oddziałach 
ogólnopsychiatrycznych.  
 
Tabela Nr 21 
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Średnie % wykorzystanie łóŜek szpitalnych. 
 

NaleŜy podkreślić, Ŝe średnie % wykorzystanie łóŜek w oddziałach 
stacjonarnych szpitali psychiatrycznych jest wysokie i waha się od 80% do 
93,9%,  tj. wyŜsze   niŜ w szpitalach wielospecjalistycznych gdzie waha się w 
granicy od 74,1 do 81,0%.   Tabela Nr 22. 
  
Tabela Nr 22.  Stan łóŜek, średnie % wykorzystania oraz liczba 
hospitalizacji w I kwartale 2007 r.  
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1 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
ul.Powstańców Wlkp. 2 Ciechanów  

720 14   3  60 81,8 7 169 

2 Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej                                             
im. dr Józefa Psarskiego ul.Jana 
Pawła 120a Ostrołęka 

537 26 4 11 6  75 78,6 5 783 

3 Wojewódzki Szpital Zespolony                        
ul. Medyczna 19 Płock 

841  8  6   74,1 8 636 

4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul.Aleksandrowicza 5 Radom 

869  21       8  7 80,1 8 079 

5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul.Poniatowskiego 26 Siedlce  

528    4  20 81,0 7 178 

6 Wojewódzki Szpital Bródnowski          
ul.Kondratowicza 8 Warszawa 

661  21  6  25 75,0 5 482 

7 Wojewódzki Szpital Chirurgii 
Urazowej Św. Anny  ul. Barska 
16/20  Warszawa  

187    4   75,3 1 597 

8 Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 
Dzieci Warszawy w Dziekanowie 
Leśnym ul. Konopnickiej 75 
Łomianki 

194  10    15 59,0 2 172 

9 Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 
prof. dra Jana Bogdanowicza          
ul.Niekłańska 4/24 Warszawa 

296  35  5   61,3 3 225 

10 Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. 
Wolska 37 Warszawa 

297      2 60,0 2 060 

11 Szpital Kolejowy  im. dr  Wł. 
Roeflera ul. Warsztatowa 1 
Pruszków 

183       61,0 3 131 
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12 Międzyleski Szpital Specjalistyczny   
ul. Bursztynowa 2 Warszawa 

372       79,0 4 828 

13 Szpital  im. prof.. Michała 
Okońskiego  ul. Brzeska 12 
Warszawa 

129       69,0 945 

14 Samodzielny Specjalistyczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Rudce ul. T. Dunina 1 Mrozy 

158 35 
 

5    3 94,2 1 024 

15 Mazowieckie Centrum Leczenia 
Chorób Płuc  i Gruźlicy  ul. 
Narutowicza 80 Otwock 

455 30      92,0 2 031 

16 Wojewódzki Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof.. E. 
Wilczkowskiego ul. Zalesie 1   
Gostynin 

381 60 
 

     93,9 1 235 

17 Wojewódzki Samodzielny 
Psychiatryczny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej                        
im. prof. dr.J. Mazurkiewicza ul. 
Partyzantów 2/4 Pruszków 

855 153     25 79,7 2 270 

18 Samodzielny Wojewódzki Publiczny 
Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im.dr B.Borzym 
Radom, ul. Krychnowicka 1 

828 100     15 80,2 2 466 

19 Samodzielny Wojewódzki  Zespół 
Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
ul.Nowowiejska 27 Warszawa 

435 31     292 88,0 1 385 

20 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych "DREWNICA" 
Ząbki 

274     6 31 93,8 981 

21 Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii i Rehabilitacji 
Dzieci  i MłodzieŜy w Zagórzu 
k/Warszawy Wiązowna     

339     9 134 88,1 1 107 

22  Centrum Rehabilitacji   im.prof. 
M.Weissa STOCER  
ul.Wierzejewskiego 12 Konstancin 

429      159 77,0 2 052 

23 Centrum Leczniczo- 
Rehabilitacyjne                           i 
Medycyny Pracy 
"ATTIS"ul.Górczewska 89 
Warszawa 

152  22    5 25 93,2 1 117 

24 Samodzielny Wojewódzki Publiczny 
Zakład Dermatologicznej Opieki 
Zdrowotnej  im. Św. Łazarza 
ul.Leszno 15 Warszawa 

88  7     68,6 460 

25 Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej   dla 
Szkół WyŜszych ul. Mochnackiego 
10 Warszawa (Oddział Szpitalny) 

44  7     34,0 329 

26 Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego "Meditrans" 
ul.Poznańska 22 Warszawa 
(Oddział Szpitalny)  

28       53,8 362 

RAZEM 10 280 449 139 11 42 15 888 xx 77 104 
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Do oddziałów ogólnopsychiatrycznych pacjenci przyjmowani są w dniu 
zgłoszenia. Natomiast  najdłuŜej  oczekują na przyjęcie do oddziałów opieki 
długoterminowej: 
1. ZOL-u  –  677 dni w Szpitalu w Gostyninie, 180 dni w Szpitalu w Radomiu, 
2. Całodobowego Oddziału Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu –  90 w Szpitalu 

w Gostyninie i  32  dni w Szpitalu w Pruszkowie,  
3. Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – 90 dni w Szpitalu w Radomiu; 
4. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – 16 dni w Zespole przy ul. Nowowiejskiej 

w Warszawie – Szpital w Grzmiącej. 
  Średni czas pobytu pacjenta w szpitalach psychiatrycznych, w 
porównaniu do pobytu w szpitalach wielospecjalistycznych (od 6 do 8 dni), 
jest długi  i wynosi od 24 dni  do 37 dni.   
 
Opieka długoterminowa: 
W zasobach Samorządu Województwa Mazowieckiego w  4 psychiatrycznych 
Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych funkcjonuj ą 332 łóŜka, tj. w: 

• Wojewódzkim Samodzielnym  Zespole Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. Prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie  -  60 łóŜek,        

• Wojewódzkim Samodzielnym  Psychiatrycznym Zespole Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie  
- 141 łóŜek   

• Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B.Borzym w Radomiu,   100 
łóŜek,  

• Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  w Warszawie -   31 łóŜek. 

Ponadto  w  Wojewódzkim Samodzielnym  Psychiatrycznym Zespole 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr  J.Mazurkiewicza w 
Pruszkowie  funkcjonuje 12 łóŜkowe hospicjum.   

W I kwartale 2007 r. w ww. ZOL-ach hospitalizowano 350 pacjentów, w tym 
13 osób wypisano do Domów Pomocy Społecznej.  
Nadal na przyjęcie oczekują 153 osoby, które posiadają skierowanie, wydane 
w drodze decyzji – zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu 
kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych 
zakładach (Dz.U.Nr 166, poz. 1265).   

Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa w Województwie Mazowieckim liczba łóŜek opieki 
długoterminowej nadal jest niewystarczająca. Konieczny jest zatem dalszy 
rozwój zakładów opieki długoterminowej i tworzenie nowych miejsc dla 
oczekujących pacjentów, szczególnie w świetle prognoz demograficznych na 
najbliŜsze lata (starzenie się społeczeństwa). JednakŜe dalszy rozwój tych 
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zakładów  uzaleŜniony jest od środków finansowych. Tylko w niektórych 
przypadkach, przy niewielkich nakładach finansowych, udaje się zaadaptować  i 
wyposaŜyć pomieszczenia dla potrzeb zakładów opieki długoterminowej. 
Dotychczasowa polityka Kas Chorych, a obecnie Narodowego Funduszu 
Zdrowia, w zakresie płatności za świadczenia opieki długoterminowej nie 
sprzyja uruchamianiu tego typu działalności.  Proponowane stawki są znacznie 
poniŜej kosztów działalności (od 50% - 100%). Stąd teŜ kierownictwo zakładów 
opieki zdrowotnej podchodzi z dystansem do tworzenia zakładów opieki 
długoterminowej, pomimo Ŝe w swoich zasobach mają zbędną liczbę łóŜek (co 
wynika z ich niepełnego wykorzystania), które moŜna byłoby przeznaczyć dla 
osób przewlekle chorych. 
Dlatego teŜ konieczne jest ustalenie przez płatnika właściwych stawek za tego 
rodzaju świadczenia.     Tabela Nr   23 i 24 
 
Tabela Nr 23. Opieka długoterminowa- stan łóŜek na dzień 31.03.2007 r.  
 

HOSPICJUM   ROK         
 Nazwa zakładu KOD 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I kw.2007 

2 Wojewódzki Samodzielny 
Psychiatryczny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 
prof.dr J. Mazurkiewicza Pruszków 
ul. Partyzantów   

5180  7 8 8 9 12 12 12 12 

 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL psychiatryczny)     

   KOD 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2005 2006 I kw. 2007 
2 Wojewódzki Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof. E. 
Wilczkowskiego  Gostynin  

5172  40 40 40 60 60 60 60 60 

3 Wojewódzki Samodzielny 
Psychiatryczny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 
prof.dr J. Mazurkiewicza Pruszków 
ul. Partyzantów   

5172    68 68 76 141 141 141 141 

4 Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr B. Borzym Radom 
ul. Krychnowicka 1 

5172   100 100 100 100 100 100 100 

5 Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
Warszawa ul. Nowowiejska 27 - ZOL   
z siedzibą w Rasztowie  

5172         15 31 31 

RAZEM ZOL     40 208 208 236 301 316 332 332 
        RAZEM Hospicjum  0 7 8 8 9 12 12 12 12 

ogółem liczba łóŜek  0 47 216 216 245 313 328 344 344 
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 Tabela Nr 24. Hospitalizacja w zakładach  opieki długoterminowej  -   stan 
na dzień 31 marca 2007 r.  
                                          

HOSPICJUM  
  Nazwa Zakładu KOD hospitalizacja  

1 Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.dr J. 
Mazurkiewicza Pruszków ul. Partyzantów   

5180 71 

 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  psychiatryczny (ZOL) 
  nazwa zakładu KOD hospitali- 

zacja  
wypisani 
z ZOL-u 

wypisani 
do DPS 

nowo-
przyj ęci 

przedłuŜ-
Ŝono pobyt 

oczekujący na 
przyj ęcie   

1 Wojewódzki Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof. E. 
Wilczkowskiego  Gostynin  

5172 66 5 3 3 8 23 

2 Wojewódzki Samodzielny 
Psychiatryczny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 
prof.dr J. Mazurkiewicza Pruszków 
ul. Partyzantów   

5172 144 3 6 11 3 96 

3 Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr B. Borzym Radom 
ul. Krychnowicka 1 

5172 106 2 2 4 4 28 

4 Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
Warszawa ul. Nowowiejska 27 - ZOL   
z siedzibą w Rasztowie  

5172 34 1 2 4 8 6 

razem ZOL 350 11 13 22 23 153 
razem  Hospicjum 71 0 0 0 0 0 

Razem   ZOL i Hospicjum 421 11 13 22 23 153 
 
Miejsca dziennego pobytu. 

 
W 7 zakładach opieki zdrowotnej  funkcjonuje równieŜ 494  miejsc  

dziennego pobytu, jest  to w 5 szpitalach  psychiatrycznych: 
• Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie –  który 
posiada 25 miejsc; 

• Samodzielny Wojewódzki  Publiczny  Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu, który  posiada                     
15 miejsc; 

• Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej  w Warszawie, który posiada 292 miejsca oraz 120 



 54

miejsc w pkt wydawania Metadonu w Warszawie i w zamiejscowym 
ośrodku w Siedlcach; 

• Wojewódzki  Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” 
w Ząbkach,  posiada 31 miejsc;   

• Mazowieckie  Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i 
MłodzieŜy w Zagórzu/Warszawy, posiada 106 miejsc.  

oraz w 1   szpitalu  wielospecjalistycznym:      
•  Wojewódzki Szpital Bródnowski  w Warszawie –  posiada 25 miejsc. 

Tabela Nr 25. 
  
Tabela Nr 25.  Miejsca dziennego pobytu  w psychiatrycznej opiece 
zdrowotnej wg. stanu na 31 marca 2007 r.  
   

L.p. nazwa zakładu         nazwa oddziału wg. kodów resortowych  

dz
ie

nn
y 

od
dz

ia
ł 

ps
yc

hi
at

ry
cz

ny
 

dz
ie

nn
y 

od
dz

ia
ł 

ps
yc

hi
at

ry
cz

ny
 

dz
ie

nn
y 

od
dz

ia
ł 

ps
yc

hi
at

ry
cz

ny
 d

la
 d

zi
ec

i  

od
dz

ia
ł d

zi
en

ny
 

P
sy

ch
ia

tr
yc

zn
y 

 
R

eh
ab

ili
ta

cy
jn

y 

od
dz

ia
ł d

zi
en

ny
 

P
sy

ch
ia

tr
yc

zn
y 

 
R

eh
ab

ili
ta

cy
jn

y 
dl

a 
dz

ie
ci

  

O
dd

zi
ał

 d
zi

en
ny

  
P

sy
ch

ia
tr

yc
zn

y 
 g

er
ia

tr
yc

zn
y  

O
dd

zi
ał

 D
zi

en
ny

 Z
ab

ur
ze
ń

 
N

er
w

ic
ow

yc
h 

od
dz

ia
ł D

zi
en

ny
 T

er
ap

ii 
U

za
le
Ŝn

ie
ni

a 
od

 a
lk

oh
ol

u 

H
O

S
T

E
L 

dl
a 

os
ób

 z
 

za
bu

rz
en

ia
m

i p
sy

ch
ic

zn
ym

i 

H
O

S
T

E
L 

dl
a 

os
ób

 z
 

za
bu

rz
en

ia
m

i p
sy

ch
ic

zn
ym

i 
dl

a 
dz

ie
ci

 i 
m

ło
dz

ieŜ
y 

 

r 
a 

z 
e 

m
 

KOD resortowy         
2700 2701 2701 2702 4703 2704 2706 2714 2720 2721  

1 Wojewódzki Szpital Bródnowski Warszawa 
ul. Kondratowicza 8 

25          25 

2 Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny 
Zespół Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof.dr J. Mazurkiewicza  
Pruszków ul.Partyzantów 2/4  

20       5   25 

4 Samodzielny Wojewódzki Publiczny 
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej Radom ul. Krychnowicka 1 

  15         15 

5 Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej  Warszawa ul. 
Nowowiejska 27 

60   60 32 20 80 40*   292 

6 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych "DREWNICA"          
Ząbki Rychlińskiego 1  

 

  25     6   31 

7 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i 
Rehabilitacji dla Dzieci i MłodzieŜy w 
Zagórzu Wiązowna 

  97       9 106 

RAZEM   105 15 97 85 32 20 80 45 6 9 494 

*program leczenia Metadonem obejmuje 40 miejsc w Oddziale Dziennym oraz 120 miejsc  w 
Punkcie wydawania Metadonu, w tym 20 miejsc w zamiejscowym ośrodku w Siedlcach. 
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W I kwartale 2007 r. w  z tej formy opieki zdrowotnej skorzystało 1153 
osoby. Tabela Nr 26. 
 
Tabela Nr 26. liczba pacjentów leczonych w dziennych Oddziałach. 
   

L.p. nazwa zakładu         nazwa oddziału wg.dodów resortowych      
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 KOD resortowy  
  2700 2701 2702 4703 2704 2706 2714 2720 2721  
1 Wojewódzki Szpital 

Bródnowski Warszawa ul. 
Kondratowicza 8 

24         24 

2 Wojewódzki Samodzielny 
Psychiatryczny Zespół 
Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. 
prof.dr J. Mazurkiewicza  
Pruszków ul.Partyzantów 2/4  

36      10   46 

4 Samodzielny Wojewódzki 
Publiczny Zespół Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej Radom ul. 
Krychnowicka 1 

  15        15 

5 Samodzielny Wojewódzki 
Zespół Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej  
Warszawa ul. Nowowiejska  

90   95 63 38 120 202*   608 

6 Wojewódzki Szpital dla 
Nerwowo                i 
Psychicznie Chorych 
"DREWNICA"          Ząbki                                  
ul. Rychlińskiego 1 

  49     4   53 

7 Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii i 
Rehabilitacji dla Dzieci i 
MłodzieŜy w Zagórzu 
Wiązowna 

 343       64 407 

  150 358  144 63 38 120 112 4 64 1 153 
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 Ambulatoryjna opieka psychiatryczna i Zespoły Leczenia 
Środowiskowego. 
 

W 14 zakładach opieki zdrowotnej funkcjonuje 26 poradni 
ogólnopsychiatrycznych, 3 poradnie psychologiczne,  2 poradnie neurologiczne, 
1 poradnia rehabilitacji neurologicznej i 1 poradnia profilaktyki i promocji 
zdrowia.  
Ww. poradnie   funkcjonują w 5 zakładach opieki psychiatrycznej oraz w 7  
szpitalach wielospecjalistycznych i w 2 zakładach lecznictwa otwartego. 

 
 
Ponadto przy 4 szpitalach funkcjonują 4 Zakłady Leczenia 

Środowiskowego. Są to 3  szpitale psychiatryczne i 1 wielospecjalistyczny: 
• Wojewódzki  Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie;   
•  Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 

Opieki Zdrowotnej  w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27;    
• Wojewódzkie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„DREWNICA” w Ząbkach;   
•  Wojewódzki Szpital Bródnowski  w Warszawie ul. Kondratowicza 8. 

 
W  I kwartale 2007 r. w poradniach ogólnopsychiatrycznych udzielono 

31 403 porad, w tym 3 640 w poradniach leczenia uzaleŜnień.  
Natomiast w poradniach psychologicznych udzielono 2800 porad,   w poradni 
neurologicznej – 2 171 porad i 266 porad w poradni rehabilitacji neurologicznej. 
W Zespole Leczenia Środowiskowego udzielono 6 204 porady.  

 
 
Tabela  Nr  27 i 28 
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IV. Proponowana strategia rozwoju lecznictwa psychiatrycznego                  

w zakładach psychiatrycznej  opieki zdrowotnej, dla których organem 
załoŜycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

 
W marcu 2007 r. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego zwrócił się do podległych szpitali o opracowanie 
programu medycznego (w  miarę moŜliwości docelowego) rozwoju   zakładu w 
latach 2007 – 2013  i 2014-2020. W ramach tego programu naleŜało oszacować 
kwoty przyszłych potrzeb inwestycyjnych (modernizacja, remonty, zakupy 
aparatury i sprzętu medycznego). 
Przedstawione przez zakłady projekty programów miały równieŜ uwzględniać 
wymogi określone przepisami prawa (m.in. p/poŜ,, BHP, rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim 
powinny odpowiadać pod względem technicznym sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej).          
 
  Załącznik Nr  1. 
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Celem ww. działania podjętego przez Departament Zdrowia było 
przygotowanie projektu wieloletniego programu restrukturyzacyjnego 
stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego.  

W pierwszej kolejności przystąpiono do opracowania kompleksowego 
programu opieki psychiatrycznej, podległych Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego. W Departamencie Zdrowia odbyło się szereg spotkań z 
przedstawicielami kadry kierowniczej poszczególnych zakładów 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w celu omówienia projektów 
przedstawionych programów.  Ostatnia weryfikacja programów miała miejsce w 
dniu 19 czerwca 2007 r. 

W dniu 11 czerwca 2007 r. w spotkaniu takim uczestniczył  Pan prof. Jacek 
Wciórka Specjalista Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, z którym omówiono 
ww. programy. Podczas tego spotkania omawiano równieŜ załoŜenia 
przygotowanego przez Ministra Zdrowia projektu Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz wniesione uwagi przez dyrektorów 
samorządowych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej dotyczące 
projektu ustawy o zmianie  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w 
szczególności w odniesieniu do kosztów i realizacji potrzeb kadrowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Departament Zdrowia poniŜej przedstawia, w formie recenzji, 

zaproponowane przez dyrektorów zakładów psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej, plany restrukturyzacyjne  z szacunkowym 
kosztem ich realizacji. 
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4.1. Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurk iewicza w 
Pruszkowie – Szpital Tworkowski – posiadający 855 łóŜek. 

 
Dwa okresy inwestycyjne: 2007 – 2013  i  2014 – 2020.    

 
Szpital Tworkowski współpracuje - z racji potrzeb wysokospecjalistycznych - z 
zakładami opieki zdrowotnej aglomeracji warszawskiej, a takŜe w 
podstawowym zakresie  z dwoma lokalnymi szpitalami (Miejskim i Kolejowym 
w Pruszkowie). Szpitale lokalne oferują jedynie wsparcie internistyczne i 
zabiegowe.  
W skład Zespołu wchodzą cztery podjednostki: 

• Szpital - z 14 oddziałami (w tym: 13 psychiatrycznymi  
i 1 neurologicznym); ponadto dwie izby przyjęć (psychiatryczna i 
neurologiczna), dział diagnostyki obrazowej (TK, USG, RTG), pracownia 
EEG i EKG; zespół poradni specjalistycznych psychiatrycznych, dział 
farmacji, pracownia diagnostyki laboratoryjnej (usługi zlecone);  

• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 3 oddziały oraz Hospicjum; 
• Ośrodki Pomocy Pozaszpitalnej – 1 oddział dzienny 

ogólnopsychiatryczny,    1 zespół leczenia środowiskowego; 
• Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i 

WspółuzaleŜnienia - 1 oddział stacjonarny, 1 oddział dzienny, 1 poradnia 
odwykowa. 

 
 Aktualnie Szpital dysponuje 855 łóŜkami, co – zgodnie z algorytmem 
obliczeniowym zaproponowanym w projekcie rozporządzenia do Narodowego 
Programu Zdrowia Psychicznego - po odjęciu neurologii (45), zakładów 
długoterminowej opieki, jak ZOL-u, hospicjum i hostelu (141 + 12 + 10) oraz 
miejsc psychiatrii sądowej (35 wzmocnionych + 44 podstawowych dla 
męŜczyzn i 10 podstawowych dla kobiet) daje wskaźnik 3,79 łóŜek szpitalnych 
na 10.000 mieszkańców. Liczba ta jest poniŜej minimum (4 łóŜka/10.000) 
określonym we wzmiankowanym projekcie rozporządzenia.    
 
Przeprowadzone działania w ostatnim okresie (2005-2007). 

Powstrzymano, stopniowo narastające, zobowiązania finansowe jednostki; 
zrestrukturyzowano je; zawarto stosowne umowy z partnerami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi.  

Szpital Tworkowski stał się ponownie, po 42 latach, szpitalem 
uniwersyteckim – na bazie jego trzech pododdziałów utworzono Klinikę 
Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Akademii Medycznej w Warszawie. 

Posiadanie w swoim składzie placówki akademickiej umoŜliwiło 
uzyskanie „podwójnej” akredytacji: prawa do samodzielnego prowadzenia 
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specjalizacji z zakresu psychiatrii i specjalizacji z zakresu psychologii 
klinicznej. 

Zdolność do prowadzenia specjalizacji, zmiana wizerunku Szpitala i 
motywacyjny system płac umoŜliwiły pozyskanie w krótkim czasie ponad 20 
nowych psychiatrów lub osób specjalizujących się w psychiatrii i w 
rezultacie całkowitą likwidacj ę w marcu 2007 roku niedoborów kadry 
lekarskiej. 

Zabezpieczono niedobory w grupie pielęgniarek, rekrutując samodzielnie  
oraz pozyskując w firmach zewnętrznych usługi pielęgnacyjne. 
 
Planowane działania. 
 

A. Zadania medyczne 
 

A1. Modernizacja i specjalizacja funkcjonalna oddziałów – zadania 
wieloetapowe: 

I etap: 2007 - 2013 – 36 500 000,0  zł  
II etap: 2014 – 2020 – 18 500 000,0  zł  

 
Aktualnie, 80% stanu łóŜek nie spełnia docelowych standardów, 

wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
213, poz. 1568). Dostosowanie jest konieczne do 2012 roku. Prace 
modernizacyjne wymagają wcześniejszego uruchomienia rezerwowej 
powierzchni tak, aby przejąć funkcję remontowanych oddziałów. Szpital 
dysponuje niewykorzystanymi obecnie obiektami, które moŜna przeznaczyć na 
ten cel. W programie tym pierwszoplanowymi zadaniami są modernizacje 
dwóch obiektów: budynku Nr 5 (Oddział 5) oraz budynku Nr 7 (Oddziały 7A i 
7B; zadanie A2).  

 

A2. Centrum szpitalno – dydaktyczne  
Planowany koszt – 15 000 000,0 zł, w tym część szpitalna – 12 000 000,0 zł 
część dydaktyczna – 3 000 000,0  zł. 

Cały projekt zrealizowany byłby w największym obiekcie Szpitala, w którym 
pierwotnie zlokalizowane były: pralnia, magiel, kotłownia oraz kuchnia. 
Wszystkie funkcje ustały z wyjątkiem kuchni. W chwili obecnej ogłoszono 
przetarg na zewnętrzne zlecenie Ŝywienia (planowane zamkniecie kuchni w 
2007/2008 roku). 
W obiekcie planuje się dwa oddziały psychiatryczne (7A i 7B - łącznie 90 
łóŜek) oraz 3 sale dydaktyczne o pojemności nie mniej niŜ 100 słuchaczy kaŜda. 
Oddziały te stanowiłby bazę, do której przeniesione byłyby łóŜka z 
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modernizowanych innych oddziałów Szpitala. Wykorzystanie pomieszczenia 
kotłowni określono w zadaniu A4.  

 
A3. Miasteczko Długoterminowej Opieki – nowa kompleksowa organizacja 
pomocy dla pacjentów geriatrycznych i osób niepełnosprawnych (300 osób).  

 

Modernizacja istniejącego kompleksu 8 obiektów w skupionej zabudowie, 
tworzących dziedziniec dawnej farmy.  
Etap I (2007-2013): 8 000 000,0  zł (2 pawilony) 
Etap II (2014-2020): 24 000 000,0 zł  (6 pawilonów) 
 

Wzrost przewidywanej długości Ŝycia, a szczególnie starzenie się 
populacji wielkich miast, „dramatycznie” pogłębia zapotrzebowanie na 
jednostki leczniczo-opiekuńcze. Jednostki takie, w przeciwieństwie do domów 
pomocy społecznej, zdolne są do udzielania bardziej kompleksowej pomocy, 
pełniejszego zabezpieczenia medycznego. Osiągnięcie odpowiedniej liczebności 
około 300 pensjonariuszy (w całym kompleksie) pozwoliłoby równocześnie na 
poszerzenie oferty rehabilitacyjnej i zajęciowo-terapeutycznej. Działania 
opiekuńczo-lecznicze miałyby charakter „dyskretnego” wsparcia, a 
pierwszoplanowe stawałyby się walory humanistyczne ośrodka.   
Kompleks „miasteczka”  tworzyłby:  
- 4 oddziały ZOL-u (łącznie 200 miejsc, w tym 141 juŜ istniejących na tym 
terenie – Oddział 15); zadanie A3 dotyczy poszerzenia właśnie tej bazy wraz z 
pomocniczą infrastrukturą (klub - „ratusz”, sklepik, barek, kaplica, podstawowe 
usługi); 
- 2 oddziały psychogeriatryczne (90 miejsc; zadanie A1) 
- hospicjum (12 miejsc; zadanie A1) 
- ośrodek fizjoterapii (wspólny dla Zespołu; zadanie A7) 

 

A4. Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego  

Koszt: Sprzęt - 4 000 000,0 zł (kompleksowa oferta),  adaptacja pomieszczeń – 
1 000 000,0 zł.   

Pomimo kierowania na diagnostykę MRI tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, koszt tego typu badań dla Szpitala Tworkowskiego 
juŜ obecnie wynosi około 200.000 zł rocznie. Dalszy popyt na diagnostykę MRI 
generowany będzie ze strony nowoutworzonego pododdziału udarowego (w 
ramach oddziału neurologicznego)  jak i przez wdroŜenie nowoczesnych zasad 
diagnozy neuropsychiatrycznej (praktycznie kaŜdy nowoprzyjmowany pacjent 
powinien mieć wykonane tego typu badanie). Wersja czynnościowa MRI (która 
z reguły jest juŜ w pakiecie sprzętowym) to współcześnie jedyne obiektywne, 
narzędziowe badanie diagnostyczne w psychiatrii. 
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Wobec zapowiadanych przekształceń jednostek ochrony zdrowia, lokalizacja 
MRI w Szpitalu Tworkowskim jest racjonalna medycznie i bezpieczna 
inwestycyjnie – jest to placówka nie zagroŜona likwidacją lub inną formą 
niekorzystnego przekształcenia. Pracownia MRI miałaby więc z załoŜenia 
zdolność do świadczenia usług w całym regionie, nie wyłączając samej 
Warszawy, w której oczekiwanie w normalnym trybie na badanie techniką MRI 
jest obecnie wielotygodniowe lub wielomiesięczne. Konkurencyjność oferty 
Szpitala Tworkowskiego wzrosłaby w sposób znaczący. Szpital Tworkowski 
dysponuje pomieszczeniami (budynek zlikwidowanej kotłowni), w której 
lokalizacja MRI byłaby technicznie wykonalna.  
Obecny koszt wykonywanych badań MRI dla potrzeb pacjentów Szpitala 
wynosi ok. 200 000,0 zł w skali roku.   
 Przyjęcie ww. zadania do realizacji wymaga dodatkowej analizy.  
 

A5. Ośrodek Terapii Zaburzeń Seksualnych – koszt 24 000 000,0 zł  – 
finansowane z budŜetu państwa.  

W październiku 2006 roku wspólny komitet Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz konsultantów krajowych (z zakresu 
psychiatrii, psychiatrii sądowej oraz seksuologii) wskazał Szpital Tworkowski 
jako optymalne miejsce dla zorganizowania ośrodka o randze ogólnokrajowej 
dla leczenia osób z zaburzeniami seksualnymi, będącymi sprawcami czynów 
zabronionych .  
Ośrodek składałby się z: oddziału internacyjnego, hostelu i poradni. 

 

A6. Centrum Psychiatrii Sądowej – koszt 10 000 000,0 zł 

Jest częściowo zrealizowane (oddział wzmocniony dla męŜczyzn i oddział 
podstawowy dla męŜczyzn). 
Do realizacji - oddział dla kobiet i część wspólna ośrodka, administracyjno-
przyjęciowa.  

 

A7. Ośrodek Fizjoterapii   

Koszt: Zadanie dwuetapowe.  
Etap I:  1 000 000,0 zł � modernizacja pracowni fizjoterapii 
Etap II:  7 000 000,0 zł � basen, ekologiczna ścieŜka zdrowia, sala 
gimnastyczna.  
Etap II – do przedyskutowania 
Długotrwałe hospitalizacje w Szpitalu Tworkowskim – w coraz większej części 
osób starszych - wymagają bezwzględnie treningu fizjoterapeutycznego. Tego 
typu kwalifikowanych oddziaływań wymagają równieŜ pacjenci poudarowi, 
rehabilitowani. Specjalistyczne ćwiczenia oddziaływują z siłą terapeutyczną nie 
mniejszą niŜ psychoterapia i farmakoterapia. Szpital Tworkowski nie posiada 
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obecnie sali gimnastycznej, a istniejąca pracownia fizjoterapii jest słabo 
wyposaŜona i mieści się w prowizorycznym pomieszczeniu.  

 

A8. Ambulatorium - Poradnia psychiatryczna, psychologiczna i 
neurologiczna. 
 

Koszt: 3 000 000,0 zł. Modernizacja budynku zlokalizowanego przed bramą 
główną Szpitala Tworkowskiego.  
Obecna lokalizacja ambulatorium, około 1 km od bramy wjazdowej i stacji 
kolejki WKD, uniemoŜliwia wielu chorym uzyskania naleŜnej pomocy. TakŜe 
dojazd własnym samochodem jest utrudniony, gdyŜ droga dojazdowa 
przechodzi przez teren wewnętrzny Szpitala. W chwili obecnej liczba pacjentów 
korzystającej z poradni psychiatrycznej jest nieproporcjonalnie mała do 
wielkości całego Szpitala, co wynika z problemów logistycznych. Poradnie 
neurologiczna i psychologiczna w ogóle nie istnieją. Tabela Nr 29. 
 
Tabela Nr 29. Plan rzeczowo-finansowy (w milionach złotych) 
przedstawiono w tabeli. 
 

Zadanie Oddziały, ośrodki lub jednostki 2007-2013 2014-2020 finansowanie 

A1 5  15  UE/samorząd 
 11AB 5  UE/samorząd 
 11CD 4  UE/samorząd 
 11E 2  UE/samorząd 
 2A  1 UE/samorząd 
 2BCD  2 UE/samorząd 
 2E  1 UE/samorząd 
 3ABC 6  UE/samorząd 
 4AB  4 UE/samorząd 
 6AB  2 UE/samorząd 
 8AB  2 UE/samorząd 
 9ABC 2 3 UE/samorząd 
 10 1 1 UE/samorząd 
 12  0,5 UE/samorząd 
 13  0,5 UE/samorząd 
 14 1 1 UE/samorząd 
 15 0,5 0,5 UE/samorząd 
Suma A1  36,5 18,5  

A2 7AB 15  UE/samorząd 

A3 Budynki 101, 102 8  UE/samorząd 
 Budynki 103, 104, 105, 106, 107, 108  24 UE/samorząd 

A4 Rezonans magnetyczny 5  UE/samorząd 

A5 Ośrodek terapii zaburz. seksualnych 24  BudŜet państwa 

A6   1C+1FK Oddział Kobiecy  4 3 MZ/UE/samorząd 
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(Centrum Psychiatrii Sądowej) 
 Część przyjęciowo-administracyjna  

(Centrum Psychiatrii Sądowej)  
2 1 MZ/UE/samorząd 

A7 Sala gimnastyczna i pracownia 
fizjoterapii 
(Ośrodek Fizjoterapii) 

1 4 UE/samorząd 

 Basen, ekologiczna ścieŜka zdrowia  3 UE/samorząd 

A8 Przychodnia psychiatryczna, 
psychologiczna i neurologiczna 

3  UE/samorząd 

A1-A8 łącznie 98,5 53,5  

B1 Centrum interwencji kryzysowych  20  
(przybliŜenie) 

BudŜet państwa/MSWiA/ 
UE/samorząd 

B2 Modernizacja 2 budynków 
(Oddział w Komorowie) 

6  Min.Kultury/UE/samorząd 

 Rekonstrukcja budynku głównego i 
parku  

 3 Min.Kultury/UE/samorząd 

B3  Ambulatorium i oddział dzienny – 
Wola  

2  UE/samorząd 

 Ambulatorium i oddział dzienny – 
Bemowo 

2  UE/samorząd 

B1-B3 łącznie 10 23  

C1 Inwentaryzacja 8  UE/samorząd 
C2 Informatyzacja 5  UE/samorząd 
C3 Gospodarka wodno-ściekowa 8  UE/samorząd 
C4 Sieć energetyczna 3  UE/samorząd 
C5 Systemy przeciwpoŜarowe 3  UE/samorząd 
C6 System dróg 5  UE/samorząd 
C7 Reforma zasobów mieszkaniowych  12  formuła „mieszkania za 

ziemię”  

C8 Pielęgnacja drzewostanu oraz 
ogrodzenie terenu 

1 0,5 UE/samorząd 

 Regulacja rzeki Utraty  i umocnienie 
skarpy koło budynku nr 9 

 1 UE/samorząd/Pruszków 

C9 Budynek Administracji 4  Min.Kultury/UE/samorząd 
 Kinoteatr 4  Min.Kultury/UE/samorząd 
 Portiernia  0,5  Min.Kultury/UE/samorząd 
 Historyczny cmentarz 0,5 0,5 Min.Kultury/UE/samorząd 
 Restauracja architektury parkowej  0,5  Min.Kultury/UE/samorząd 
 Prace archeologiczne 0,1  Min.Kultury/UE/samorząd 
 Ochrona krajobrazu 0,2  Min.Kultury/UE/samorząd 
 Łącznie C9 9,8 0,5  

C1-C9 łącznie 64,6 2,5  

Całość 
ABC 

łącznie 
173,1 79 

230,3 
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Całkowity koszt planowanych zadań  w latach 2007 - 2013 oszacowany 
został na kwotę 98 500 000,0 zł, a w latach 2014 - 2020 – 53 500 000,0   zł 
(łącznie w latach 2007-2020: 152 000 000,0 zł).  
Z czego, ze środków Samorządu Województwa Samorządowego, Szpital 
planuje pozyskać w latach:   

• 2007 -2013 – 28 000 000,0 zł,     
• 2014- 2020 – 25 000 000,0 zł.  

Pozostałe źródła finansowania to UE i budŜet państwa.  
Suma powyŜsza nie uwzględnia trzech zadań medycznych (B1, B2 i B3) 
zlokalizowanych poza terenem obecnego Szpitala Tworkowskiego (centrum 
interwencji kryzysowej, integracja z ośrodkiem w Komorowie, dwa ośrodki 
opieki pozaszpitalnej na Bemowie i Woli). Koszt tych zadań wynosi 
odpowiednio, w kolejnych okresach realizacji: 10 000 000,0 zł i 23 000 000,0 zł  
(łącznie 33 000 000,0 złotych).  
 
 
C. Zadania dotyczące infrastruktury  
C1. Kompleksowa inwentaryzacja – brak dokumentacji technicznej.  

Koszt - 8 000 000,0 zł. 
C2. Kompleksowa informatyzacja – brak części „białej” systemu (medycznej), 
niekompletny i wzajemnie niekompatybilny system „szary” (administracji).   

Koszt - 5 000 000,0 zł. 
C3. Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej - brak połączeń z systemem 
miejskim w Pruszkowie.  

Koszt - 8 000 000,0  zł.  
C4. Modernizacja wewnętrznej sieci energetycznej  

Koszt - 3 000 000,0 zł. 
C5. Przystosowanie pomieszczeń i obiektów do przepisów p/poŜ  

Koszt - 3 000 000,0 zł. 
C6. Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego Szpitala 

Koszt - 5 000 000,0  zł. 
C7. Restrukturyzacja zasobów mieszkaniowych - dotyczy 60 lokali 
znajdujących się w ścisłym obrębie Szpitala Tworkowskiego 
Koszt – formuła „mieszkania za ziemię” – rozwój budownictwa w oparciu o 
wkład samorządu w postaci terenu budowlanego niewykorzystanego do celów 
medycznych. Koszt lokali w standardzie budownictwa społecznego – 12 000 
0000,0 zł.  
C8.  Program ochrony przyrody, w tym konserwacja 26-hektarowego  parku.   
Cały drzewostan został uznany za zabytkowy i wymaga kwalifikowanej 
pielęgnacji i zabezpieczenia ogrodzeniem. Niezbędne są ponadto prace dla 
powstrzymania osiadania skarpy rzeki Utraty (zagraŜa Oddziałowi Neurologii).  
Koszt: 2 500 000,0 zł 
C9. Program ochrony zabytków  
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W kompleksie zabudowań Szpitala Tworkowskiego, w całości uznanego za 
zabytek, znajdują się unikalne dla przełomu XIX i XX wieku obiekty 
architektoniczne oraz wyjątkowe załoŜenia urbanistyczne. Zasoby te wymagają 
specjalistycznych prac konserwatorskich.  Koszt: 10 300 000,0 zł.  
Łączny koszt zadań dotyczących inwestycji w latach 2007 – 2013  oszacowany 
został na kwotę 173 100 000,00 zł, a w latach 2014 – 2020 na kwotę 
79 000 000,00 zł,  co daje kwotę 252 100 000,00 zł -  w tym 152 000 000,00 zł 
stanowi koszt programów medycznych zaplanowanych do realizacji w latach 
2007 – 2020.  

 
Zdaniem Departamentu Zdrowia  program jest nowatorski i wart 

rozpatrzenia.  
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4.2 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów opieki 
Zdrowotnej im. profesora E.Wilczkowskiego w Gostyninie  - posiadający 
381 łóŜek. 

 
Zajmowana powierzchnia 21,27 ha, obiekt zlokalizowany na terenie 

Gostynina. Obiekty szpitalne wybudowane w latach 1929-1933.   
 

Zespół do końca 2012 roku planuje: 
• zmniejszenie  liczby łóŜek psychiatrycznych ze 163 do 93. PowyŜsze wynika 

głównie z dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 
listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 213, poz. 1568). 

• Zwiększenie liczby łóŜek profilowanych, poprzez: 
o wydzielenie do 2010 r. z  Oddziału Psychiatrycznego III liczącego 

obecnie 63 łóŜka – 14  łóŜkowego Pododdziału Leczenia Nerwic - ze 
względu na duŜą liczbę osób z zaburzeniami nerwicowymi  leczonych 
w oddziałach psychiatrycznych i stale rosnące zapotrzebowanie na 
tego rodzaju świadczenia; 

o uruchomienie do 2011 r. 30 łóŜkowego odrębnego Oddziału 
Psychiatrii Sądowej, o podstawowym stopniu zabezpieczenia. 
Dotychczas osoby internowane hospitalizowane są w Oddziale 
Ogólnopsychiatrycznym.   Zespół dysponuje pawilonem Nr 4, który po 
odpowiedniej modernizacji mógłby słuŜyć w tym celu.  Koszt tego 
zadania oszacowany jest na 3 000 000,0 zł. 

 
 Ponadto do najistotniejszych działań zmierzających do rozszerzenia 
działalności medycznej Zespołu naleŜy równieŜ:  
 
• budowa nowego 50 łóŜkowego pawilonu dla potrzeb lecznictwa 

odwykowego, tj. utworzenie 45 łóŜkowego Oddziału Leczenia 
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, z 5 łóŜkowym Pododdziałem 
Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych. 
Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2011-2012. Koszt zadania  
oszacowano na 4 500 000,0 zł; 

• rozszerzenie całodobowego 22 łóŜkowego Oddziału Terapii UzaleŜnienia od 
Alkoholu – do 36 łóŜek. Realizacja zadnia przewidziana jest  w roku 2012. 
Koszt oszacowano na kwotę 300 000,0 zł; 

• budowa pawilonu dla potrzeb opieki długoterminowej tj. utworzenie 
dodatkowego, nowego,  60 łóŜkowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 
osób psychicznie chorych. Funkcjonowanie takiego Zakładu pozwoli na 
zmniejszenie liczby łóŜek ogólnopsychiatrycznych, poprzez zmniejszenie 
liczby osób hospitalizowanych długoterminowo ww. oddziałach. Aktualnie 
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w Zespole funkcjonuje 60 łóŜkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób 
chorych psychicznie, a  czas oczekiwania na miejsce ww. Zakładzie wynosi 
około 677 dni – stan na dzień 31.03.2007 r. Realizację tego działania 
przewidziano w latach 2014 – 2016. Koszt oszacowano na 5 400 000,0 zł; 

• zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej tj. zakup                     
2 aparatów Rtg w roku 2010 i 2020 oraz  analizatora biochemicznego w roku 
2012.  Realizację zadań w latach  2010 - 2012 oszacowano na   345 000,0 zł, 
a w  2020 roku  na 235 000,0 zł; 

• zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem 
przewidziano w latach 2007 – 2008 w kwocie 460 000,0 zł. 
 
Ogółem plany rozszerzenia działalności medycznej i związane z tym 

prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup  aparatury i sprzętu 
medycznego w latach 2007 – 2013 oszacowano na kwotę 8 655 000, zł. 
Natomiast w latach 2014-2013 oszacowano na kwotę 5 635 000,0 zł.  
Łącznie kwota ta wynosi 14 290 000,0 zł. 

 
Tabela Nr 30 i 31. 
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 Zgodnie z programem dostosowawczym do wymagań jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej oraz ochrony p/poŜ i ochrony cieplnej budynku, 
realizacja zadań w tym zakresie w latach 2007 – 2011 oszacowana została na 
kwotę 6 830 322,0 zł. 
 
Tabela Nr 32. 
 
 
 

Przedstawiony projekt programu jest spójny z załoŜeniami 
Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego oraz potrzebami szczególnie 
w zakresie psychiatrycznej opieki długoterminowej i z rosnącym 
zapotrzebowaniem na tę formę opieki osób chorych psychicznie, które nie 
muszą być hospitalizowane długoterminowo w oddziałach  
psychiatrycznych.
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4.3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”  
w Ząbkach. 
 
Szpital posiada  274 łóŜek,  wg. stanu  na dzień 31.03.2007 r.  –  
 

Obiekt szpitalny (najstarsze budynki pochodzą z 1884 r.) został 
zaadaptowany dla celów zakładu leczniczego w roku 1903 i zlokalizowany na 
powierzchni około 60 ha. 
 
Planowany rozwój w latach 2007 – 2013 dotyczy trzech zadań: 
 
Zadanie I – strategiczne: 
 

Przystosowanie obiektów Szpitala „Drewnica” do europejskich standardów 
leczenia psychiatrycznego poprzez budowę nowego pawilonu, na 300 łóŜek, 
na wydzielonej działce o powierzchni 10 ha.  Koszty inwestycji będą 
rozłoŜone w kolejnych latach. W roku  w 2007r. zostały zabezpieczone środki w 
wysokości 1.799.500,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej i 
sporządzenie studium wykonalności.  

Dalsze potrzeby finansowe to: 
- w 2008r. – 30.000.000,00 zł.,  
- w 2009r. – 39.000.000,00 zł.,  
- w 2010r. – 39.000.000,00 zł. 

 
Łączny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 109.799.500,00 zł 
 
W nowym Szpitalu przewidywane jest funkcjonowanie 8 oddziałów o 
zróŜnicowanych profilach, zespołu leczenia środowiskowego oraz ambulatorium 
z poradniami zdrowia psychicznego, internistyczną, okulistyczną, 
ginekologiczną, stomatologiczną.  
 
Zadanie II – bieŜące remonty i modernizacje istniejących budynków – 
zabezpieczenie przez niszczeniem budynków. 
 
1. Remont dachów. Szacowany koszt – 900.000,00 zł. Planowane wydatki na 

rok 2007 – 450.000,00 zł  oraz na 2008 – 450.000,00 zł; 
2. Wymiana okien w budynkach szpitalnych w trzech obiektach (Pawilon IV, 

Pawilon II, Budynek Izby Przyjęć z Administracją). Całkowity koszt tego 
zadania oszacowano – 480000,00 zł. Na rok 2007 zaplanowano – 240.000,00 
zł,  na rok 2008 zaplanowano – 240.000,00 zł.  Istniejąca stolarka okienna 
nie była wymieniana od początku istnienia Szpitala ”Drewnica”  
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3. Modernizacja kotłowni w obiektach szpitalnych. Koszt zadania 480.000,00 zł 
-  kwota zabezpieczona w budŜecie województwa. – inwestycje zaplanowano 
na rok 2007; 

4. Wymiana podłogi w Oddziale III AB – koszt 85 500,00 zł. Kwota została 
zabezpieczona w budŜecie województwa – inwestycja zaplanowana na rok 
2007.  
Planowany na 2007r. całkowity koszt zadania II oszacowano na kwotę           

1 255 500,00 zł. z tego 565 500,00 zł zostało zabezpieczone w budŜecie 
Województwa na 2007r.  Koszt zadań   na rok 2008  wynosi  690 000,00 zł.  

 
Zadanie III – Przystosowanie istniejących obiektów do dalszej 

działalności i rozwój Szpitala „Drewnica”.     
 
 Po zrealizowaniu zadania I   (budowa pawilonu szpitalnego na 300 łóŜek) 
moŜna będzie zaadoptować dotychczasowe obiekty z przeznaczeniem ich m. in. 
na: 
• mieszkań (domów) adaptowanych dla osób chorych psychicznie w 
środowisku lokalnym, 

• specjalistycznego dom opieki psychiatrycznej, 
• ośrodka o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich wobec, których sąd 

orzekł środek zabezpieczający w postaci detencji, 
• dziennego ośrodka dla osób chorych na chorobę Alzheimera, 
• ośrodka terapii pracą dla osób chorych psychicznie, 
• obiektu sportowego przystosowanego do rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, 
• nowego Zespołu Leczenia Środowiskowego na terenie powiatu 

wołomińskiego i m. st. Warszawy. 
PowyŜsze zadania realizowane były by w latach 2010 - 2020, a ich koszt 
oszacowano na kwotę  244 200 000. zł.                                       
Tabela Nr 33. 
 
Wykaz  zakupu sprzętu i aparatury medycznej przedstawia   - tabela Nr 34.  
 
Koszt planowanych zakupów aparatury i sprzętu medycznego  w latach 
2007 – 2012 oszacowany został na 785 240,00 zł.  
W roku 2007 zostały ujęte w budŜecie województwa nakłady na zakup 
sprzętu medycznego w kwocie 150 000,00 zł.  

 
Wnioski:  
 

Z planowanych zadań najistotniejsze dla działalności Szpitala  „Drewnica”  
jest utworzenie nowej bazy na 300 łóŜek. 
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 4.4  Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 -    
prowadzi działalność na   12 ha.  
Zespół posiada  828 łóŜek, wg. stanu na dzień 31.03.2007 r.    
 

Planowane jest poszerzenie  działalności o dodatkowe usługi medyczne  
bądź rozszerzenie dotychczasowych:  

 
1. poszerzenie bazy łóŜkowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 

Psychiatrycznego o 35 łóŜek. Obecnie jest to oddział 100 łóŜkowy. 
Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2012 – 2013. Koszty 
oszacowano na kwotę 3.500.000,00 zł  wraz z dostosowaniem do wymogów 
ustawowych – rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 10 listopada 2006r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
213, poz. 1568); 

2. w ramach Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – obecnie 25 
łóŜkowego, planowane jest utworzenie pododdziału rehabilitacji 
psychiatrycznej o dodatkowej liczbie łóŜek 20 – 25 łóŜek.  Szpital posiada 
niezagospodarowane  pomieszczenia, które moŜna  przeznaczyć  na ten cel.  
Szpital posiada w tej sprawie pozytywną opinię  Pani doc. Joanny Meder            
Kierownika Kliniki Rehabilitacji  Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i 
Neurologii w Warszawie. Utworzenie ww. Pododdziału Szpital 
zrealizowałby we własnym zakresie;  

3. utworzenie 25 łóŜkowego Oddziału Psychogeriatrycznego. Istnieje rosnące   
zapotrzebowanie społeczeństwa na tego rodzaju usługi. W oddziale tym 
leczeni byliby pacjenci m.in. z psychozami w wyniku zmian naczyniowych, 
otępień starczych jak równieŜ z chorobą Alzheimera Byłoby to moŜliwe po 
przeprowadzeniu adaptacji budynku pralni. Realizacje tego zadania 
przewidziano na rok 2007, a koszt oszacowano na około 2 000 000,00 zł; 

4. utworzenie Poradni Leczenia UzaleŜnienia od Środków Psychoaktywnych 
planowane jest w 2009 r. Koszty oszacowano na kwotę 1 000 000,00 zł. 

 
Koszt realizacji ww. zadań oszacowany został na kwotę 6 500 000,0 zł. 
 

Ponadto planowane są zadania związane z poszerzeniem działalności o 
dodatkowe usługi dziennej opieki medycznej. W ramach tej opieki planowane 
jest utworzenie: 
• Oddziału Dziennej Terapii UzaleŜnień od Alkoholu – o ogólnej liczbie 20 

miejsc, 
• Dziennego Psychiatryczny dla Dorosłych  o ogólnej liczbie 20 miejsc. 
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Zakład posiada odpowiednią bazę lokalową, gdzie po jej dostosowaniu (m. 
in. do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  10 listopada 2006r. w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
213, poz. 1568) moŜliwe będzie świadczenie w/w usług. 

Łączne koszty związane z rozszerzeniem działalności oraz z koniecznością 
dostosowania infrastruktury do wymogów prawa, w latach 2007 – 2012,  
oszacowano na kwotę 56 550 000,00 zł.  W kwocie tej ujęto koszty zakupu     
aparatury i sprzętu medycznego w latach 2008 – 2013 - oszacowane na kwotę   
5 500 000,00 zł. Uwzględniony został równieŜ zakup tomografu 
komputerowego.       
 
Tabela Nr 35. 
 
 
 
 

Planowanym źródłem finansowania będą środki pochodzące w całości od 
organu załoŜycielskiego.  

 
 
W ocenie Departamentu Zdrowia - proponowany program medyczny 

odnoszący się do utworzenia oddziału psychogeriatrycznego oraz zwiększenia 
liczby łóŜek opieki długoterminowej jak i poszerzenia działalności o usługi 
dziennej opieki ogólnopsychiatrycznej jest zgodny z załoŜeniami Narodowego 
Programu Zdrowia Psychicznego.   
Istnieje pilna potrzeba utworzenia Zespołu Środowiskowej opieki 
Psychiatrycznej.  
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4.5. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów  
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27. 
 
Ilość łóŜek na dzień 31.12.2006r – 435,  ilość miejsc dziennego pobytu na dzień 
31.12.2006r  – 292. 

Działalność Zespołu w zakresie lecznictwa stacjonarnego  jest rozproszona  
i zlokalizowana w 6 miejscach, w tym 3 poza Warszawą.      

  
Tabela   Nr  36 . Lecznictwo stacjonarne. 

Lp. Pełna nazwa oddziału 
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Lokalizacja 

1 Oddz. I Psychiatryczny 50 99 454 40 - ul. Nowowiejska 27 
00-665 Warszawa 

2 
Oddz. II Psychiatryczny 50 92 540 31 - ul. Nowowiejska 27 

00-665 Warszawa 

3 
Oddz. III Psychiatryczny 40 100 596 24 - ul. Nowowiejska 27 

00-665 Warszawa 

4 
Oddz. IV Psychiatryczny 40 98 398 36 - ul. Nowowiejska 27 

00-665 Warszawa 

5 
Oddz. V Psychiatryczny 40 96 471 30 - ul. Nowowiejska 27 

00-665 Warszawa 

6 
Oddz. VII Detoksykacji – 
Narkotyki i inne 
Substancje Psychoak. 

20 72 599 9 7 ul. Nowowiejska 27 
00-665 Warszawa 

7 
Oddz. XI  Rehabilitacji 
Psychiatrycznej 30 99 108 100 - ul. Dolna 42 

00-774 Warszawa 

8 

Oddz. XIV  
Leczenia Zaburzeń 
Nerwicowych w 
Komorowie 

60 81 339 52 18 ul. Sanatoryjna 1 
05-806 Komorów 

9 

Oddz. XVI Terapii 
UzaleŜnienia od Substancji 
Psychoaktywnych - 
Grzmiąca 

24 74 78 83 - 96-321 Grzmiąca 9 
gm. śabia Wola 

10 
Oddz. XVII Leczenia 
Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych 

20 50 453 8 - 
ul. Kolska 2/4 
01-045 Warszawa 

11 Oddz. XVIII Terapii 
UzaleŜnienia od Alkoholu 30 77 201 42 - 

ul. Kolska 2/4 
01-045 Warszawa 

12 
Zakład Opiekuńczo – 
Leczniczy Psychiatryczny 
w Rasztowie 

31 69 35 154 - 
05-205 Rasztów 46 
gm. Klembów 

 
Razem: 435 87 4 

260* 
32 

xxx
x 

xxxxxxxxxxxx 

*W liczbie leczonych w poszczególnych oddziałach uwzględniono ruch międzyoddziałowy, w podsumowaniu 
jest liczba leczonych bez ruchu międzyoddziałowego. 
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Podobnie rozproszona jest działalność w zakresie oddziałów dziennego 
pobytu (5 lokalizacji). 
 
Tabela Nr 37.  Opieka w ramach pobytu dziennego.  

 

Lp. Nazwa komórki 
Liczba 
miejsc 

Średnie 
% 

wykorzys
tanie 

Liczba 
leczonych 

Czas 
oczekiwania 
(w dniach) 

Lokalizacja 

1 
Oddz. VIII Dzienny 
Psychiatryczny - 
Geriatryczny 

20 100 96 - ul. Dolna 42 
00-774 Warszawa  

2 

Oddział Dzienny Terapii 
UzaleŜnienia od Substancji 
Psychoaktywnych (Program 
Leczenia Metadonem) 

40* 100 295** - ul. Nowowiejska 27 
00-665 Warszawa 

3 
Oddz. XIII Dzienny 
Zaburzeń Nerwicowych 80 79 328 8 ul. Sobieskiego 112 

00-764 Warszawa 

4 
Oddz. XV Dzienny 
Psychiatryczny 
Rehabilitacyjny 

60 96 233 - ul. Jazdów 5 
00-467 Warszawa 

5 
Oddz. XIX Dzienny 
Psychiatryczny 
Rehabilitacyjny dla Dzieci 

32 93 149 - ul. Sobieskiego 93 
00-763 Warszawa 

6 
Oddz. XX Dzienny 
Psychiatryczny „Gawra” 60 97 177 - ul. Dolna 42 

00-774 Warszawa 
 Razem: 292 94 1 278 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

 
 
* Program leczenia Metadonem obejmuje 40 miejsc na oddz. dziennym oraz 120 
miejsc w punkcie wydawania Metadonu, w tym 20 miejsc w ośrodku 
zamiejscowym w Siedlcach 
** razem z pacjentami objętymi Programem Metadonowym. 
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Lecznictwo ambulatoryjne zlokalizowane jest w 5 miejscach na terenie 
m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje zawiera tabela Nr 38. 
 
 
Tabela Nr 38.  Lecznictwo ambulatoryjne. 
 

Lp. Nazwa poradni 
Liczba 

leczonych 
w 2006r 

Liczba 
udzielonych 

porad w 
2006r 

Średni czas 
oczekiwania 
na poradę (w 

dniach) 

Lokalizacja 

1 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
Dorosłych 4 533 18 360 20 ul. Nowowiejska 27 

00-665 Warszawa 

2 Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu 848 2 799 90 ul. Nowowiejska 27 
00-665 Warszawa 

3 Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla 
Dzieci i MłodzieŜy 1 084 8 100 44 ul. Puławska 87/89 

02-595 Warszawa 

4 Poradnia Leczenia Nerwic  2 392 8 137 8 ul. Sobieskiego 112 
00-764 Warszawa 

5 Poradnia Seksuologiczna i Patologii 
WspółŜycia  486 2 248 12 ul. Sobieskiego 112 

00-764 Warszawa 

6 Poradnia Terapii UzaleŜnienia i 
WspółuzaleŜnienia od Alkoholu 395 1 163 - ul. Kolska 2/4 

01-045 Warszawa 

7 Poradnia Terapii UzaleŜnienia od 
Substancji Psychoaktywnych  343 777 - ul. Nowowiejska 27 

00-665 Warszawa 

8 Zespół Leczenia Środowiskowego 209 4 745 - ul. Dolna 42 
00-774 Warszawa 

 Razem: 10 290 46 329 xxxxxx xxxxxxxxxx 

  
 
Program medyczny 
 
1. Uruchomienie Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego z Izbą Przyjęć. 

Budowa podjazdu dla karetek. Realizacja zadania w toku. W budŜecie 
Województwa na z rok 2007 zabezpieczone zostały środki w wysokości            
850 000,0 zł na rozbudowę i modernizację Izby Przyjęć oraz dokończenie 
inwestycji  utworzenia Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego i jego 
wyposaŜenie w sprzęt medyczny.  

2. Ukończenie budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego 
w Rasztowie. Przewidywana liczba łóŜek – 96. Całkowity koszt inwestycji 
wraz z infrastrukturą zewnętrzną wynosi 15 656 000,0 zł. Zadanie 
realizowane w ramach WPI. Termin zakończenia realizacji zadania 
przewidziany jest na rok 2008. 

3. Utworzenie Ośrodka Leczenia Sprawców Przestępstw Seksualnych. Zadanie 
to realizowane byłoby ze środków pochodzących z budŜetu państwa. 

 
 
Z uwagi na zaniedbaną i rozproszoną infrastruktur ę zaproponowano dwa   
warianty prac remontowo-modernizacyjnych. 
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Wariant I  – prace remontowo-modernizacyjne oraz informatyzacja. 
 
Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik. 
 

1. Prace w budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 27 w 
Warszawie: 

−−−− remontowo-modernizacyjne – szacunkowy koszt  31 770 480,00 zł, 
−−−− pozostałe        – szacunkowy koszt     7 728 060,00 zł. 

 
Prace zaplanowano na lata 2007 – 2012. Łączny koszt oszacowano na kwotę – 
39 498 540,00 zł.  
Harmonogram prac przedstawia  tabela Nr 39. 
 
 

Tabela Nr 39.  Plan remontów. 

Jednostki 
Powierzchnia 
remontowana 

w m2  

Szacunkowy 
koszt remontu 

Termin 
planowanego 

remontu 

Oddz. I Psychiatryczny 674,19  2 696 760 zł 2007 rok 

Oddz. VII Detoksykacji 389,02 1 556 080 zł 2007 rok 

Oddz. II Psychiatryczny 729,8 2 919 200 zł 2008 rok 

Parter budynku 1032,6 4 130 400 zł 2008 rok 

Oddz. V Psychiatryczny 646,86 2 587 440 zł 2009 rok 

Oddz. IV Psychiatryczny 594,26 2 377 040 zł 2010 rok 

Oddz. III Psychiatryczny 676,21 2 704 840 zł 2011 rok 

Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia 
od Substancji Psychoaktywnych 288,08 1 152 320 zł 2012 rok 

Elewacja budynku + dach - 7 000 000 zł 2012 rok 

Piwnica 1032,6 4 130 400 zł 2012 rok 

Pracownia EEG, Pracownia Terapii 
Monitorowanej i UzaleŜnień 129 516 000 zł 2012 rok 

Razem: 6 192,62 31 770 480 zł -------- 
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2. Prace modernizacyjne obiektu zlokalizowanego przy ul. Dolnej 42                                          
w Warszawie 

Zlokalizowane są tutaj następujące jednostki: 
− Oddział VIII Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny – 20 miejsc, 
− Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej – 30 łóŜek, 
− Oddział XX Dzienny Psychiatryczny „Gawra” – 60 miejsc, 
− Zespół Leczenia Środowiskowego. 

Zaplanowano przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku o 
powierzchni 1.013,5 m2 na lata 2009 – 2010. Natomiast przygotowanie 
dokumentacji technicznej i kosztorysowej zaplanowano  na rok 2008. 
Łączny koszt prac oszacowano na kwotę 8 606 770 zł, w tym koszty prac 
remontowych 4 053 600,00 zł.   
  

Tabela 40.   Prace modernizacyjne obiektu zlokalizowanego przy ul. 
Dolnej 42 w Warszawie 

 

 Szacunkowy 
koszt  

Termin 
wykonania 

Prace remontowe w budynku (1013,4 m2) 4 053 600 zł 2009 - 2010 

Instalacja dźwigu osobowo-towarowego 250 000 zł 2010 rok 

Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją 
uzdatniania wody 

500 000 zł 2010 rok 

Zakup agregatu prądotwórczego na 30% mocy 
szczytowej 180 000 zł 2010 rok 

Otoczenie szpitala: 
- wzmocnienie skarpy 
- wymiana kanalizacji zewnętrznej 
- wykonanie dróg dojazdowych i parkingu 

3 000 000 zł 2010 rok 

Informatyzacja 322 100 zł 

2010 rok 
w tym: 

PołoŜenie sieci 49 200 zł 

Stacje robocze + drukarki 68 900 zł 

Licencje na oprogramowanie 204 000 zł 

WyposaŜenie 274 770 zł 2010 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 26 300 zł 2010 rok 

Razem: 8 606 770 zł ------- 

 

 
 



 95

3. Remont budynku przy ul. Jazdów 5  w Warszawie. 
 
Znajduje się tutaj Oddział XV Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, 

będący oddziałem terapeutycznym, przeznaczonym do rehabilitacji chorych 
psychicznie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (po 18 roku Ŝycia) z terenu m.st. Warszawy. 
Oddział jest przeznaczony dla 60 pacjentów. 
Remont zaplanowano na lata 2010 – 2011. Łączny koszt oszacowano na kwotę 
3 910 900,00 zł.   
 
Tabela 41. Remont budynku przy ul. Jazdów 5 w Warszawie. 

 

 
Szacunkowy 

koszt  
Termin 

wykonania 

Prace remontowe całego budynku (698 m2) 2 792 000 zł 2010-2011 

Instalacja dźwigu osobowego 250 000 zł 2011 rok 

Otoczenie szpitala: wymiana bram i ogrodzenia, remont dróg 
wjazdowych i ścieŜek 500 000 zł 2011 rok 

Informatyzacja 135 200 zł 

2011 rok 
w tym: 

PołoŜenie sieci 26 900 zł 

Stacje robocze + drukarki 48 500 zł 

Licencje na oprogramowanie 59 800 zł 

WyposaŜenie 208 000 zł 2011 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 25 700 zł 2011 rok 

Razem: 3 910 900 zł ---------- 

 

 

4. Remont budynku przy ul. Sanatoryjnej 1 w Komorowie. 
 

Znajduje się tutaj Oddział XIV Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w 
Komorowie, będący oddziałem terapeutycznym, przeznaczonym dla 60 
pacjentów. Ze względu na swoje połoŜenie  Oddział stanowi waŜny element w 
procesie leczenia zaburzeń nerwicowych. Oddział całodobowy w Komorowie 
wraz z oddziałem dziennym i poradnią leczenia nerwic, znajdującymi się w 
Warszawie, pozwala na zapewnienie kompleksowej opieki pacjentom 
potrzebującym pomocy psychoterapeutycznej, dla których oferta leczenia w 
oddziałach psychiatrycznych ogólnych jest niewystarczająca. 
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Remont przewidziano na lata 2008 – 2009. Łączny koszt oszacowano na kwotę 
9 734 200,00 zł. Tabela Nr 42. 
 NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Wojewódzki Samodzielny  Psychiatryczny 
Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana 
Mazurkiewicza w Pruszkowie Szpital Tworkowski, w swoim programie 
wyraził intencj ę przejęcia Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w 
Komorowie, z uwagi na bliskość lokalizacji, jak i szerszy zakres i zasięg 
prowadzonej przez ten Zespół działalności.     
 

Tabela 42. Remont budynku przy ul. Sanatoryjnej 1 w Komorowie.  

 
Szacunkowy 

koszt  
Termin 

wykonania 

Prace remontowe całego budynku (1622 m2) 6 488 000 zł 2008-2009 

Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją 
uzdatniania wody 

500 000 zł 2009 rok 

Zakup agregatu prądotwórczego na 30% mocy 
szczytowej 180 000 zł 2009 rok 

Otoczenie szpitala 2 000 000 zł 2009 rok 

Informatyzacja 182 400 zł 

2010 rok 
w tym: 

PołoŜenie sieci 43 900 zł 

Stacje robocze + drukarki 60 000 zł 

Licencje na oprogramowanie 78 500 zł 

WyposaŜenie 355 800 zł 2009 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 28 000 zł 2009 rok 

Razem: 9 734 200 zł ------ 

 

5. Remont Ośrodka Leczenia Osób UzaleŜnionych od Alkoholu przy ul. 
Kolskiej 2/4 w Warszawie. 

 
W ramach obecnie istniejącego ośrodka działa Oddział Leczenia 

Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 20 łóŜek, oddział terapii 
uzaleŜnienia od alkoholu – 30 łóŜek oraz poradnia terapii uzaleŜnienia i 
współuzaleŜnienia od alkoholu. W zaleŜności od zapotrzebowania, na określony 
rodzaj świadczeń, moŜliwe będzie zmniejszenie liczby łóŜek na rzecz opieki 
dziennej lub ambulatoryjnej. 
Remont zaplanowano na rok 2010. Łączny koszt oszacowano na kwotę              
4.739 330,00 zł.   
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Tabela Nr 43. Remont Ośrodek Leczenia Osób UzaleŜnionych od Alkoholu 
przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie. 
 

 
Szacunkowy 

koszt  
Termin 

wykonania 

Prace remontowe (1009,78 m2) 3 534 230 zł 2010 rok 

Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją 
uzdatniania wody 

500 000 zł 2010 rok 

Zakup agregatu prądotwórczego na 30% mocy 
szczytowej 180 000 zł 2010 rok 

Informatyzacja 200 700 zł 

2010 rok 
w tym: 

PołoŜenie sieci 62 000 zł 

Stacje robocze + drukarki 56 800 zł 

Licencje na oprogramowanie 81 900 zł 

WyposaŜenie 258 400 zł 2010 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 66 000 zł 2010 rok 

w tym: 

Aparat do EKG 15 000 zł 2010 rok 

Defibrylator 30 000 zł 2010 rok 

Pozostały sprzęt 21 000 zł 2010 rok 

Razem: 4 739 330 zł -------- 

 
 

6. Remont Oddziału XVI Terapii UzaleŜnienia od Substancji 
Psychoaktywnych – Grzmiąca. 

 
Oddział mieści się w zabytkowym XIX wiecznym pałacu otoczonym 5 

hektarowym parkiem z dwoma kaskadowymi stawami. Obiekt objęty jest 
nadzorem konserwatora zabytków, od którego zgody uzaleŜnione jest 
przeprowadzenie remontu i modernizacji budynku. W przypadku uzyskania 
powyŜszej zgody zaplanowano rozpoczęcie remontu na rok 2011.                          
W przypadku braku powyŜszej zgody mającej na celu dostosowanie obiektu do 
wymagań, jakie powinna spełniać placówka medyczna, Zespół rozpocznie 
starania w kierunku pozyskania innej lokalizacji dla Oddziału. 
Remont zaplanowano na lata 2011 – 2012 – pod warunkiem otrzymania zgody 
konserwatora zabytków. Łączny koszt oszacowano na kwotę 6 878 200,00 zł.   
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Tabela Nr 44. Remont Oddziału XVI Terapii UzaleŜnienia od Substancji 
Psychoaktywnych – Grzmiąca. 

 Szacunkowy koszt  Termin wykonania 

Prace remontowe całego budynku (991 m2) 4 955 000 zł 2011 – 2012 

Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją 
uzdatniania wody 

500 000 zł 2011 rok 

Zakup agregatu prądotwórczego na 30% mocy 
szczytowej 180 000 zł 2011 rok 

Otoczenie oddziału 1 000 000 zł 2012 rok 

Informatyzacja 108 400 zł 2011 rok 

w tym: 

PołoŜenie sieci 31 300 zł 2011 rok 

Stacje robocze + drukarki 34 400 zł 2011 rok 

Licencje na oprogramowanie 42 700 zł 2011 rok 

WyposaŜenie 107 800 zł 2012 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 27 000 zł 2012 rok 

Razem: 6 878 200 zł -------- 

 
7. Remont budynku przy ul. Sobieskiego 93 w Warszawie. 
 
W budynku znajduje się Oddział XIX Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny 

dla Dzieci w wieku 7 - 12 lat. W Oddziale prowadzone jest leczenie 
psychoterapeutyczne i farmakologiczne.  
Remont zaplanowano na lata 2011 – 2012. Łączny koszt oszacowano na kwotę 
3 800 000,00 zł.              
  
Tabela Nr 45. Remont budynku przy ul. Sobieskiego 93 w Warszawie. 

 Szacunkowy koszt  Termin wykonania 

Prace remontowe i modernizacyjne 2 991 800 zł 2011-2012 

Otoczenie oddziału + budowa parkingu 500 000 zł 2012 rok 

Informatyzacja 140 800 zł 

2010 rok 
w tym: 

Stacje robocze 62 700 zł 

Licencje na 
oprogramowanie 

78 100 zł 

WyposaŜenie 144 700 zł 2012 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 22 700 zł 2012 rok 

Razem: 3 800 000 zł --------- 
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8. Przeniesienie Centrum Psychoterapii z ul. Sobieskiego 112 na ul. Dolną 
42, do nowego budynku. 

 
Zakup niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia zaplanowano na rok 2007, 

natomiast przeprowadzenie informatyzacji Centrum na 2010 rok.  Łączny koszt 
oszacowano na kwotę 600 .000,00 zł.    
  
Tabela Nr 46.  Centrum Psychoterapii. 

 Szacunkowy 
koszt  

Termin 
wykonania 

Informatyzacja 374 300 zł 2010 rok 

w tym: 

PołoŜenie sieci 76 000 zł 2010 rok 

Stacje robocze + drukarki 127 200 zł 2010 rok 

Licencje na oprogramowanie 171 100 zł 2010 rok 

WyposaŜenie 203 000 zł 2007 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 22 700 zł 2007 rok 

Razem: 600 000 zł ------- 

 
9. Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy przy ul. 

Puławskiej  87/89 w Warszawie.  
Budynek w którym znajduje się Przychodnia jest po kapitalnym remoncie, 

spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia. Planowane jest 
przeprowadzenie informatyzacji oraz doposaŜenie placówki. Realizacja zadania 
2010 r. Łączny koszt oszacowano na kwotę 150 000,00 zł.   
  
Tabela Nr 47.  Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy  
przy ul. Puławskiej 87/89 w Warszawie.  
 

 Szacunkowy koszt  Termin wykonania 

Informatyzacja 123 200 zł 2010 rok 

w tym: 

PołoŜenie sieci 26 800 zł 2010 rok 

Stacje robocze + drukarki 42 000 zł 2010 rok 

Licencje na oprogramowanie 54 400 zł 2010 rok 

WyposaŜenie 16 000 zł 2010 rok 

Sprzęt i aparatura medyczna 11 000 zł 2010 rok 

Razem: 150 200 zł ------- 
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Łączne koszty związane z powyŜszymi pracami oszacowano na kwotę 
79 120 140,00 zł (kwota obejmuje koszty związane z inwestycją, będącą w 
trakcie realizacji, w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w 
Rasztowie – środki finansowe pochodzą z budŜetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego).  

PowyŜsze koszty obejmują takŜe realizację niezbędnych zadań mających 
na celu dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568), których koszt 
oszacowano na kwotę 63 954 580,00 zł. 

Planowane jest sfinansowanie części inwestycji ze środków finansowych 
pochodzących z funduszy unijnych – moŜliwe do osiągnięcia będzie 75% 
wartości projektu w przypadku informatyzacji oraz renowacji budynków. 
 
Wariant II – rozbudowa:  
      Budowa przy ul. Nowowiejskiej 27 nowego, obok juŜ istniejącego,                      
7 kondygnacyjnego obiektu o powierzchni 11.000 m2 (jako alternatywne 
rozwiązanie do omówionego w „Wariancie I”). Rozbudowa ośrodka pozwoli na 
przeniesienie oddziałów z ul. Dolnej 42, ul. Jazdów 5 oraz z ul. Kolskiej 2/4 na 
ul. Nowowiejską 27. Zgrupowanie rozproszonych oddziałów obniŜy koszty ich 
działalności, usprawni zarządzanie a pacjentom zapewni kompleksowe usługi 
medyczne w ramach ośrodka zlokalizowanego w jednym miejscu. 
 Zwolnione w ten sposób obiekty zostaną przekazane do dyspozycji 
Urzędu Marszałkowskiego (działki z lokalizacją w Warszawie przy ul. Dolnej 
42 – powierzchnia 11.861 m2   i przy ul. Jazdów 5 – powierzchnia   4.702 m2) 
 
Koszt powyŜszych prac oszacowano na kwotę 110 000 000,00 zł. 
 
Budowa, na miejscu obecnie istniejącego, nowego ośrodka o powierzchni                 
1.200 m2 przy ul. Sobieskiego 93 w Warszawie w celu utworzenia Centrum 
Psychiatrii Dziecięcej w skład, którego będą wchodzić: 

• oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci, 
• oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci, 
• poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŜy. 

Budowa nowego ośrodka pozwoli na przeniesienie Przychodni Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i MłodzieŜy z ul. Puławskiej 87/89 na ul. Sobieskiego 
93, natomiast zwolnione pomieszczenia zostaną przeznaczone na Ośrodek 
Seksuologii i Patologii WspółŜycia. 
Koszt powyŜszych prac oszacowano na kwotę 12 000 000,00 zł. 
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Przedstawiony program obejmuje głownie prace remontowo-
modernizacyjne wraz z oszacowaniem kosztów istniejących  zasobów 
lokalowych, przy uwzględnieniu realizacji wymogów wynikających z 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nie zaproponowano 
Ŝadnych nowych zadań w zakresie leczenia psychiatrycznego, z wyjątkiem 
utworzenia Ośrodka Seksuologii i Patologii WspółŜycia. 
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4.6 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci                        
i MłodzieŜy w Zagórzu. 
Liczba łóŜek na dzień 31.12.2006r. – 364. 
 
W celu koncentracji świadczonych usług planowane jest: 
 
Szpital w Józefowie. 
1. dobudowa skrzydła do istniejącego budynku pawilonu głównego Szpitala w 

Józefowie i umieszczenie w nim: 
-  Oddziału   Psychiatrii dla MłodzieŜy  z Pododdziałem Detoksykacyjnym 
Całość liczyłaby 29 łóŜek. Oddział ten powstałby z przeniesionego z 
Garwolina Oddziału IX Psychiatrii MłodzieŜowej ze Szpitala w Garwolinie i 
Oddziału II Detoksykacyjnego w Otwocku; 
 - I Oddziału Psychiatrii Dziecięcej – (24 łóŜka) przeniesionego ze starego 
budynku Szpitala w Józefowie do nowych pomieszczeń w dobudowanym 
skrzydle.   
Do nowego obiektu przeniesione zostałoby równieŜ Laboratorium ze starych 
pomieszczeń Szpitala. 
Realizacja zadań planowana jest w latach 2008-2010. Koszt oszacowano na 
kwotę 7 000 000,00zł.   
 

2. Remont pomieszczeń po przeniesionym, do nowego skrzydła w Szpitalu w 
Józefowie, I Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie – dla potrzeb 
Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla dzieci i młodzieŜy -  
przeniesionego z Garwolin (25 łóŜek).  
Planowana realizacja zadania na 2011 rok. Koszty realizacji 800 000,0 zł. 

 
3. Remont II Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Szpitala  w  Józefowie (obiekt 

stary),  z równoczesnym rozgęszczeniem łóŜek z 32 do 25.   Remont parteru 
Szpitala w Józefowie (starego obiektu), z wykorzystaniem pustych 
pomieszczeń po pralni i kuchni i zaadoptowanie ich dla potrzeb Izby Przyjęć,  
Pracownie EEG i Poradni Przyszpitalnej. Planowana realizacja zadania rok 
2007. Szacowany koszt 1 100 000,0 zł. 

 
4. Budowa wolnostojącego pawilonu na terenie działki w Józefowie dla potrzeb 

Oddziału Terapii UzaleŜnień planowana liczba łóŜek 46). Nastąpi 
przeniesienie do tego pawilonu: 

• Oddziału  Terapii UzaleŜnień od substancji psychoaktywnych  ze 
Szpitala w Otwocku,  

• Pododdziału „podwójnych diagnoz”  ze Szpitala w Garwolinie. 
Planowana realizacja zadania w latach 2008-2010.                        
Koszt 5 000 000,0zł. 
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Szpital w Otwocku 
 
Likwidacja Szpitala w Otwocku, w którym znajduje się obecnie 40 łóŜek,             
i oddanie obiektu w zasoby Samorządu Województwa Mazowieckiego.  
(Przeniesienie działalności do Szpitala w Józefowie).  
 
Szpital w Garwolinie 
 
1. Remont II Oddziału Neurologiczno-Rehabilitacyjnego w Szpitalu w 

Garwolinie, z przeznaczeniem na Oddział Pobytu Dziennego. Docelowo            
32 miejsca. Planowana realizacja zadania w roku 2010. Koszt 1 000 000,0 zł. 

 
2. Adaptacja pomieszczeń po IX Oddziale Psychiatrii MłodzieŜowej  

(przeniesionego do nowego obiektu – skrzydła w  Szpitalu Józefowie) oraz 
modernizacja pomieszczeń po VI Oddziale Psychiatrii Dziecięcej. 
Przekształcenie VI Oddziału Psychiatrii Dziecięcej (wraz z wykorzystaniem 
pomieszczeń zwolnionych pomieszczeń po IX Oddziale Psychiatrii 
MłodzieŜowej)  - w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci i młodzieŜy w 
Szpitalu w Garwolinie – 25 ŁóŜek. Termin realizacji 2012 – 2013. Koszt 
realizacji 1 500 0000,0 zł. 

 
3. Adaptacja pomieszczeń po IV Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych u 

dzieci i młodzieŜy  na Oddział Dzienny Foniatryczno-Logopedyczny w 
Szpitalu w Garwolinie (42 miejsca). Planowana realizacja działań w roku 
2011. Koszt 800 000,0 zł 
Zwolnione pomieszczenia po II  Rehabilitacji Neurologicznej (Foniatryczno-
Logopedycznym) w Garwolinie – zostaną przeznaczone do wynajmu.  

 
Szpital w Zagórzu 
 
1. Przeniesienie VI Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla dzieci i 

młodzieŜy do istniejących dwóch budynków administracyjnych, z 
wybudowaniem łącznika między tymi budynkami. Docelowa liczba łóŜek           
24 (obecnie 20).  
Przeniesienie Administracji do budynku po ww. VI Oddziale. Planowana 
realizacja zadań 2010-2011. Szacowany koszt 3 000 000,0 zł. 

 
2. Remont I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Zagórzu. Termin 

realizacji 2007. Koszt 180 000,0 zł. 
 
3. Remont Pomieszczeń Bloku Operacyjnego z wymianą aparatu do 

znieczulania  przy stosowaniu botuliny do wielu grup mięśniowych w 
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leczeniu spastyczności u dzieci. Planowany termin realizacji rok 2008.           
Koszt 600 000,0 zł. 

 
4. Przeniesienie IV Oddziału Nerwic MłodzieŜowych w Zagórzu z „Zameczku” 

do budynku obecnie zajmowanego przez szkołę – adaptacja budynku dla 
potrzeb oddziału szpitalnego. Obecnie 20 łóŜek - docelowo 22 łóŜka.  Termin 
realizacji zaplanowano na 2011 r. Koszt realizacji zadania   1 500 000,0 zł. 

 
5. Przeniesienie do „Zameczku” V Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla 

dzieci i młodzieŜy  ze szpitala w Zagórzu -   zwiększenie  ilości miejsc z 17 
do 30. Planowany termin realizacji – rok 2011. Koszt  300 000,0 zł. 
 

Obiekt  w Warszawie przy ul. Koszykowej 79 a.  
 

Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Koszykowej 79a w Warszawie i 
umieszczenie w nim  Poradni  Konsultacyjnej, która obecnie mieści się w 
wynajmowanym lokalu przy ul. Dzielnej 7.  Realizacja  w latach 2009-2011.  
Koszt  5 000 000,0 zł. 

Koncentracja świadczonych usług zaproponowana w programie  
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w 
Zagórzu w latach 2007-2011 została oszacowana na 19 000 000,0 zł. 
Natomiast dostosowanie istniejącej bazy i działalności do ustawowych 
wymagań fachowych i sanitarnych na blisko 9 000 000,0 zł.  
Tabela Nr 48. 
 
  

PowyŜszy program wymuszony jest drastycznym brakiem lekarzy 
specjalistów z psychiatrii dziecięcej jak równieŜ koniecznością usytuowania 
w jednym miejscu oddziałów o podobnej działalności. 
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4.7.  Niedobór podstawowej kadry w zakładach psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej. 
 

W zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz w oddziałach 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego, odczuwalne są braki kadrowe i dotyczy to zarówno   lekarzy 
psychiatrów jak i z innych   dziedzin.  
Wg. informacji przekazanej przez podległe zakłady niedobór ten został 
oszacowany na: 
• 24 etatów przeliczeniowych lekarzy  specjalistów  z psychiatrii; 
• 16,6 etatów przeliczeniowych  lekarzy  specjalistów  z psychiatrii  dzieci i 

młodzieŜy; 
• 26etatów przeliczeniowych certyfikowanych psychoterapeutów; 
• 6 etatów przeliczeniowych certyfikowanych specjalistów uzaleŜnień; 
• 6 etatów przeliczeniowych psychologów klinicznych; 
• 15 etatów przeliczeniowych pielęgniarek. 

Drastyczny niedobór lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii dziecięcej 
występuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i 
MłodzieŜy w Zagórzu.      
 
  

Tabela Nr 49. Braki kadrowe w zakładach psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej  

Lp. Nazwa zakładu 
 

Niedobór lekarzy psychiatrów  
i innych specjalistów 

Niedobór pielęgniarek         
i połoŜnych 

Liczba etatów 
ogółem 

1 

Samodzielny Wojewódzki 
Zespół Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w 
Warszawie 
ul. Nowowiejska 27,  

 
lekarzy psychiatrów 

 
10 

 
9 pielęgniarek 

 
47 

lekarzy psychiatrów  dzieci i młodzieŜy  2 
Certyfikowany psychoterapeuta   

20 
Certyfikowany specjalista terapii 
uzaleŜnień  

 
6 

2 

 
Wojewódzki Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie 
Chorych "Drewnica" 
SPZOZ   Ząbki 
 

lekarzy psychiatrów 5 Pielęgniarki 
psychiatryczne 5; 
 
Epidemiologiczna 1 

 
17 

Psychologii klinicznej i 
psychoterapeutów    
    

6 
  

3 Samodzielny Wojewódzki 
Zespół Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im. dr 
Barbary Borzym  Radom 

 
 lekarzy psychiatrów   

 
4 

 
--- 

 
4 

4  
Wojewódzki Samodzielny 
Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof. 
Eugeniusza 

 
 lekarzy psychiatrów   

 
1 

 
--- 

 
1 
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Wilczkowskiego w 
Gostyninie-Zalesiu   

5 Wojewódzki Samodzielny 
Psychiatryczny Zespół 
Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. 
prof. dr Jana 
Mazurkiewicza Pruszków 

--- --- --- --- 

6 Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii i 
Rehabilitacji Dzieci i 
MłodzieŜy w Zagórzu k. 
Warszawy 
+ Szpital Garwolin, Józefów 
(szpital i poradnia), Szpital 
Otwock, Poradnia W-wa ul. 
Dzielna  

 lekarzy psychiatrów  dzieci i młodzieŜy  
14,5 
 

 
- -- 

 
 
16,5 

Rehabilitacja medyczna  
 

1 

 lekarzy  specjalistów z zakresu 
foniatrii i audiologii 

1 

Oddziały szpitalne opieki psychiatrycznej 

1 
Wojewódzki Szpital 
Bródnowski SPZOZ 
ul. Kondratowicza 8,  

      

2 Specjalistyczny Szpital 
Wojewódzki w 
Ciechanowie 

 
 lekarzy psychiatrów   

 
2 

---  
2 

3 Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. dr 
J. Psarskiego w Ostrołęce 

 lekarzy psychiatrów   
  

2 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
4.8. Sytuacja finansowa zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego na dzień 
31.03.2007r. 

 

Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – Szpital 
Tworkowski.  

Ujemny wynik finansowy brutto – 1.980,68 tys. zł. oznacza to pogłębienie 
straty o kwotę 1.051,95 tys. zł względem analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 
Zobowiązania ogółem 8.843,38 tys. zł w tym: 

• zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.129,86 tys. zł wzrosły o kwotę 
1.473,79 tys. zł; 

• zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.713,52 tys. zł uległy redukcji 
o kwotę 1.779,53 tys. zł.    
 
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.  
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Dodatni wynik finansowy brutto – 112,67 tys. zł. oznacza to jego poprawę  
o kwotę 457,97 tys. zł względem analogicznego okresu roku poprzedniego. 
Zobowiązania ogółem 5.195,65 tys. zł w tym: 

• zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.663,21 tys. zł. wzrosły                   
o kwotę 633,54 tys. zł.; 

• zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.532,44 tys. zł uległy redukcji 
o kwotę 455,13 tys. zł. 

 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w 

Ząbkach  
Ujemny wynik finansowy brutto – 244,89 tys. zł. oznacza to pogłębienie 

straty o kwotę 436,34 tys. zł względem analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 
Zobowiązania ogółem 3.781,86 tys. zł w tym: 

• zobowiązania długoterminowe w kwocie 764,68 tys. zł. uległy redukcji o 
kwotę 99,05 tys. zł.; 

• zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.017,18 tys. zł. uległy redukcji 
o kwotę 68,87 tys. zł. 
 
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 

Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu  
Ujemny wynik finansowy brutto – 1.109,45 tys. zł. oznacza to pogłębienie 

straty o kwotę 1.075,51 tys. zł względem analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 
Zobowiązania ogółem 33.134,27 tys. zł w tym: 

• zobowiązania długoterminowe w kwocie 16.179,62 tys. zł. wzrosły o 
kwotę 11.503,40 tys. zł.; 

• zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 16.954,65 tys. zł. uległy 
redukcji o kwotę 8.743,18 tys. zł. 
 
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 

Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  
Ujemny wynik finansowy brutto – 1.081,32 tys. zł. oznacza to pogłębienie 

straty o kwotę 423,15 tys. zł względem analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 

Zobowiązania ogółem 6.311,78 tys. zł są to zobowiązania 
krótkoterminowe, które uległy zwiększeniu o kwotę 2.765,53 tys. zł. 

 
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy 

w Zagórzu.  
Ujemny wynik finansowy brutto – 790,20 tys. zł. oznacza to pogłębienie 

straty o kwotę 625,85 tys. zł względem analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 
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Zobowiązania ogółem 9.763,42 tys. zł w tym: 
• zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.793,80 tys. zł. wzrosły o 

kwotę 776,86 tys. zł.; 
• zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5.969,62 tys. zł. uległy redukcji 

o kwotę 860,61 tys. zł. 
 
 
4.9. Analiza struktury hospitalizacji pacjentów w roku 2006, wg. ich miejsca 
zamieszkania, z której wynika, co następuje: 

•  Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27 – ogółem z 
Województwa Mazowieckiego wykonano 4 932 hospitalizacji, z tego z 
powiatu warszawskiego ponad 80%. 482 hospitalizacje wykonano u 
pacjentów z innych województw. 

• Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – ogółem z 
Województwa Mazowieckiego wykonano  2786 hospitalizacji, z tego dla 
pacjentów z powiatu płockiego i miasta Płock – 35%, z powiatu 
gostynińskiego 21%, sierpeckiego 9,5%, mławskiego 6,8%.  Ponadto 
wykonano 970 hospitalizacji dla  pacjentów z innych województw. 

• Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” 
Ząbki  – ogółem z Województwa Mazowieckiego wykonano 2703 
hospitalizacje, z tego 55% dla mieszkańców powiatu warszawskiego, 28% 
dla powiatu wołomińskiego.  209 hospitalizacji wykonano dla pacjentów 
z innych województw. 

• Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu - ogółem z Województwa 
Mazowieckiego wykonano  7 313 hospitalizacji, z tego 69% hospitalizacji 
stanowią mieszkańcy powiatu radomskiego i miasta Radomia, powiatów: 
szydłowieckiego 4,84%, kozienickiego 4,69%, zwoleńskiego 3,54%  i 
warszawskiego 4,28%.  Dla potrzeb pacjentów z innych województw 
wykonano 802 hospitalizacje. 

• Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - Tworki 
– ogółem  wykonano 7 073 hospitalizacji, z tego około 35%  
hospitalizacji stanowią mieszkańcy powiatu warszawskiego.   

 
Z dokonanej analizy wynika, Ŝe zakłady psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej zlokalizowane w Warszawie lub jej pobliŜu wykonują głównie 
świadczenia opieki stacjonarnej dla potrzeb regionu warszawskiego. 
Natomiast funkcjonujące w takich ośrodkach jak Radom lub Gostynin                 
w  70-80%  obejmują swoja działalnością lokalna społeczność.   
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 Tabela Nr 50. Struktura hospitalizacji pacjentów. 
 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ, wg. ich miejsca 
zamieszkania w roku 2006 
 
Powiat  Liczba hospitalizacji 

ogółem 
Wskaźnik w %  

warszawski                                           
1 601    

                                                 54,98    

wołomiński    
809    

                                                 27,78    

legionowski                                               
94    

                                                   3,23    

miński               
199    

                                                   6,83    

Pozostali z terenu kraju i Europy                                             
209    

                                                   7,18    

RAZEM 
 

                             2 912                                             100,00    

Struktura hospitalizacji pacjentów w Wojewódzkim Sa modzielnym Zespole Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowski ego w Gostyninie, wg. ich miejsca 
zamieszkania w roku 2006 
 
Powiat  Liczba hospitalizacji 

ogółem 
Wskaźnik w %  

Białobrzeski                                               
10    

                                                   0,36    

Ciechanowski                                        
124    

                                                   4,45    

Garwoliński                                                
-      

                                                      -      

Gostyniński                                         
583    

                                                 20,93    

Grodziski                                                 
2    

                                                   0,07    

Grójecki                                            
3    

                                                   0,11    

Kozienicki                                                        -      
Legionowski                                                 

8    
                                                   0,29    

Lipski                                                        -      
Łosicki                                                        -      
Makowski                                               

32    
                                                   1,15    

Miński                                                 
1    

                                                   0,04    

Mławski                                             
190    

                                                   6,82   

Nowodworski                                                 
8    

                                                   0,29    

Ostrołęcki                                                 
4    

                                                   0,14    

Ostrowski                                                 
1    

                                                   0,04    

Otwocki                                                 
2    

                                                   0,07    

Piaseczyński 
 

                                                       -      
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Płocki                                             
496    

                                                 17,80    

Płoński                                             
236    

                                                   8,47    

Pruszkowski                                                 
7    

                                                   0,25    

Przasnyski                                                 
9    

                                                   0,32    

Przysuski                                                 
1    

                                                   0,04    

Pułtuski                                               
10    

                                                   0,36    

Radomski  
 

-                                                       -      

Siedlecki                                                 
1    

                                                   0,04    

Sierpecki  
266    

                                                   9,55    

Sochaczewski                                               
70    

                                                   2,51    

Sokołowski       
1    

                                                   0,04    

Szydłowiecki                                                 
1    

                                                   0,04    

Warszawski  zachodni                                                                  
3    

                                                   0,11    

Węgrowski                                                 
1    

                                                   0,04   

Wołomiński                                                 
6    

                                                   0,22    

Wyszkowski                                                 
3    

                                                   0,11    

Zwoleński 
 

                                                       -      

śuromiński                                             
137    

                                                   4,92    

śyrardowski                                               
8    

                                                   0,29    

Miasta na prawach powiatu  
 

                                                       -      

Powiat m. Ostrołęka                                                  
5    

                                                   0,18    

Powiat m. Płock                                             
491    

                                                 17,62    

Powiat m. Radom  
 

                                                       -      

Powiat m. Warszawa                                               
66    

                                                   2,37    

RAZEM 
 

                                 2 786                                                   100,00    

Inne  Liczba hospit alizacji 
ogółem 

Wskaźnik w %  

Inne województwa  970                                                  94,17    
Bez meldunku  60                                                    5,83    
RAZEM 
 
 

1030                                       100,00    
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Struktura hospitalizacji pacjentów w Samodzielnym Woje wódzkim Zespole Publicznych 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warsza wie ul. Nowowiejska 27, wg. ich 
miejsca zamieszkania w roku 2006 
 
Powiat  Liczba hospitalizacji 

ogółem 
Wskaźnik w %  

Białobrzeski                                                 
4    

                                                   0,08    

Ciechanowski                                                 
9    

                                                   0,18    

Garwoliński                                               
25    

                                                   0,51    

Gostyniński                                                 
3    

                                                   0,06    

Grodziski   
36    

                                                   0,73    

Grójecki                                               
32    

                                                   0,65    

Kozienicki           
5    

                                                   0,10    

Legionowski                                               
62    

                                                   1,26    

Lipski                                                        -      
Łosicki                                                 

7    
                                                   0,14    

Makowski                                               
10    

                                                   0,20    

Miński                                               
83    

                                                   1,68    

Mławski                                                 
7    

                                                   0,14    

Nowodworski                                               
58    

                                                   1,18    

Ostrołęcki                                                 
4    

                                                   0,08    

Ostrowski                                                 
6    

                                                   0,12    

Otwocki                                               
23    

                                                   0,47    

Piaseczyński                                             
105    

                                                   2,13    

Płocki                                                 
4    

                                                   0,08   

 
Płoński 

                                                
7    

                                                   0,14    

Pruszkowski                                               
86    

                                                   1,74    

Przasnyski                                                 
5    

                                                   0,10    

Przysuski                                                 
2    

                                                   0,04    

Pułtuski                                               
59    

                                                   1,20    

Radomski                                                 
9    

                                                   0,18    

Siedlecki        
29    

                                                   0,59    

Sierpecki                                                 
5    

                                                   0,10    
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Sochaczewski            
7    

                                                   0,14    

Sokołowski                                                 
8    

                                                   0,16    

Szydłowiecki              
2    

                                                   0,04    

Warszawski  zachodni                                                                
90    

                                                   1,82    

Węgrowski                                               
17    

                                                   0,34    

Wołomiński                                               
88    

                                                   1,78    

Wyszkowski                                               
20    

                                                   0,41    

Zwoleński                                                 
1    

                                                   0,02    

śuromiński     
4    

                                                   0,08    

śyrardowski                                                
11    

                                                   0,22    

Miasta na prawach powiatu                                                         -      
Powiat m. Ostrołęka                                                

15    
                                                   0,30    

Powiat m. Płock                                  
12    

                                                   0,24    

Powiat m. Radom                                                
14    

                                                   0,28    

Powiat m. Siedlecki                         
31    

                                                   0,63    

Powiat m. Warszawa                                           
3 927    

                                                 79,62    

RAZEM 
 

                                  4 932                                    100,00    

Inne  Liczba hospitalizacji 
ogółem 

Wskaźnik w %  

Inne województwa  482                                                  72,70    
Cudzoziemcy  24                                                    3,62    
Bez meldunku  157                                                  23,68    
RAZEM 
 

663                                 100,00    

Struktura hospitalizacji pacjentów w Samodzielnym W ojewódzkim Publicznym Zespole 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu, wg. ich miejsca 
zamieszkania w roku 2006 
 
Powiat  Liczba hospitalizacji 

ogółem 
Wskaźnik w %  

Białobrzeski                                             
238    

                                                   3,25    

Ciechanowski -                                                       -      
Garwoliński -                                                       -      
Gostyniński -                                                       -      
Grodziski -                                                       -      
Grójecki                                               

28    
                                                   0,38    

Kozienicki                                             
343    

                                                   4,69    

Legionowski                                               
11    

                                                   0,15    
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Lipski                                             
199    

                                                   2,72    

Łosicki                                                 
1    

                                                   0,01    

Makowski                                                 
1    

                                                   0,01    

Miński                                                 
6    

                                                   0,08    

Mławski                                                 
5    

                                                   0,07    

Nowodworski                                               
16    

                                                   0,22    

Ostrołęcki                                                        -      
Ostrowski                                      

1    
                                                   0,01    

Otwocki                                                 
4    

                                                   0,05    

Piaseczyński                                           
44    

                                                   0,60    

Płocki                                                 
1    

                                                   0,01    

Płoński                                                 
9    

                                                   0,12    

Pruszkowski                                               
23    

                                                   0,31    

Przasnyski                                                        -  
Przysuski                                           

304    
                                                   4,16    

Pułtuski                                                        -      
Radomski                                           

1 390    
                                                 19,01    

Siedlecki                                                 
1    

                                                   0,01    

Sierpecki                                                 
1    

                                                   0,01    

Sochaczewski                                                 
4    

                                                   0,05    

Sokołowski                                                        -  
Szydłowiecki                                             

354    
                                                   4,84    

Warszawski  zachodni                                                                  
9    

                                                   0,12    

Węgrowski                                                 
3    

                                                   0,04    

Wołomiński                                               
28    

                                                   0,38    

Wyszkowski                                                 
1    

                                                   0,01    

Zwoleński                                             
259    

                                                   3,54    

śuromiński                                                 
1    

                                                   0,01    

śyrardowski                                                  
6    

                                                   0,08    

Miasta na prawach powiatu                                                         -      
Powiat m. Ostrołęka                                                

22    
                                                   0,30    

Powiat m. Płock  
12    

                                                   0,16    
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Powiat m. Radom                                            
3 675    

                                                 50,25    

Powiat m. Siedlecki                                                         -      
Powiat m. Warszawa                                             

313    
                                                   4,28    

RAZEM 
 

                           7 313                                                  100,00    

Inne  Liczba hospitalizacji 
ogółem 

Wskaźnik w %  

Inne województwa  802                                                 100,00    
Cudzoziemcy                                                         -      
Bez meldunku                                                         -      
RAZEM 
 

802                                               100,00    

 
 
 

PODSUMOWANIE ZADA Ń MEDYCZNYCH UJ ĘTYCH W 
PROGRAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADÓW 
PSYYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROW OTNEJ ORAZ OCENA 
SKUTKÓW FINANSOWYCH WYNIKAJ ĄCA Z ICH REALIZACJI.  
 

Dokonano równieŜ oceny wielkości potrzeb finansowych wynikających           
z konieczności wdroŜenia programów dostosowawczych związku z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  10 listopada 2006 r. w sprawie w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym                   
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  
 
Do zaplanowanych najistotniejszych  zadań naleŜą: 
1. dokonanie przeprofilowania łóŜek stacjonarnych  ogólnopsychiatrycznych 

(nastąpi zmniejszenie ich ilości) w celu utworzenia nowych oddziałów, w 
tym: 

• psychiatrii sądowej,  
• psychogeriatrii, 
• leczenia nerwic, 
• rehabilitacji psychiatrycznej, 
• utworzenia ośrodka zaburzeń seksualnych dla osób będących 

sprawcami czynów zabronionych. 
2. zwiększenia liczby łóŜek dla potrzeb leczenia i rehabilitacji osób 

uzaleŜnionych; 
3. zwiększenia o 275 liczby łóŜek opieki długoterminowej, w tym 25 dla dzieci 

i młodzieŜy (ZOL psychiatryczny w szpitalach opieki psychiatrycznej w: 
Pruszkowie - 59, Gostyninie - 60, Radomiu - 35, Warszawie ul. 
Nowowiejska – Rasztów - 96, w Zagórzu - Szpital w Garwolinie – 25 łóŜek 
dla dzieci i młodzieŜy); 

4. uruchomienie nowych oddziałów opieki dziennej, szczególnie w zakresie 
leczenia uzaleŜnień; 
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5. utworzenie nowych zespołów leczenia środowiskowego (Szpital Drewnica w 
Ząbkach, Warszawa ul. Nowowiejska); 

6. uruchomienie środowiskowych mieszkań, domów dla osób chorych 
psychicznie; 

7. utworzenie ośrodków terapii pracą dla osób chorych psychicznie; 
8. koncentracja świadczonych usług głównie w Mazowieckim Centrum 

Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu; 
9. intensywne pozyskiwanie kadry; 
10. działania na rzecz zwiększenia ilości miejsc w Domach Pomocy Społecznej o 

profilu psychiatrycznym.  
 

Zestawienie kosztów związanych z planowaną działalnością 
wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz 
modernizacją w poszczególnych w poszczególnych zakładach, w 
latach 2007 - 2013  i 2014 - 2020  - przedstawiono poniŜej. 

 
 NaleŜy podkreślić, Ŝe większość planowanych działań, które mają na celu 

poszerzenie dotychczasowej działalności, bądź umoŜliwienie wykonywania 
zadań w odpowiednich warunkach, przede wszystkim wymaga 
przerestrukturyzowania dotychczasowych zasobów, co wiąŜe się z koniecznymi 
remontami i modernizacją – powoduje to wysokie koszty planowanych przez 
zakłady przedsięwzięć, które przedstawiono poniŜej.  

Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. prof. Dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 
Szpital Tworkowski w latach 2007 – 2013 kwota 109 500 000,0 zł (bez 
uwzględnienia kosztów Ośrodka Terapii Zaburzeń Seksualnych, 50% kosztów 
Centrum Psychiatrii Sądowej oraz kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji i 
informatyzacji jak równieŜ kosztów związanych z ochroną przyrody i ochroną 
zabytków), w tym: 

• na realizację programu medycznego – kwota 65 500 000,0 zł; 
• na przeprowadzenie bieŜących remontów i modernizacji – kwota                     

31 000 000,0 zł; 
• dodatkowe planowane inwestycje (zakup rezonansu magnetycznego oraz 

wyposaŜenie Ośrodka Fizykoterapii)  – kwota 13 000 000,0 zł 
Natomiast w latach 2014 – 2020 – kwota 44 500 000,0 zł  na realizację 
programu medycznego (bez uwzględnianie kosztów związanych z Ośrodkiem 
Fizykoterapii, 50% kosztów Centrum Psychiatrii Sądowej). 

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – na realizację 
programów medycznych 

• w latach 2007 – 2013 – 8 655 000,0 zł;     
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• w latach 2014 – 2020  – 5 635 000,0 zł.  
 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”               
w Ząbkach w latach 2007 – 2013 kwota 124 180 240,0 zł w tym: 

• na budowę nowego obiektu szpitalnego  – 109 799 500,0 zł; 
• na realizację bieŜących remontów i modernizacji  - 14 380 740,0 zł. 
Natomiast w latach 2014 – 2020 kwota 232 650 000,0 zł na przeprofilowanie 
starych zasobów szpitalnych pod zadania medyczne w zakresie  szeroko 
pojętej opieki psychiatrycznej. 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu w latach 2007 – 2013 na 
realizację programów medycznych kwota 6.500.000,0 zł. Ponadto przewidziano 
nakłady na realizację zadań dostosowawczych do przepisów prawa i przepisów 
przeciw poŜarowych w latach 2007 – 2012 na kwotę  56 550 000,0 zł. W kocie 
tej ujęto równieŜ zakup sprzętu medycznego w latach 2008 – 2013, którego 
koszt oszacowano na 5 550 000,0 zł.  

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27-  w latach 2007 – 2013 
na przerestrukturyzowanie posiadanej bazy   70 190 080,0 zł. Nie uwzględniono   
kosztów budowy nowego budynku przy ul. Nowowiejskiej na kwotę                     
110 000 000,0 zł, oraz ul. Sobieskiego na kwotę 12 000 000,0  zł. 
 
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy 

w Zagórzu w latach 2007 – 2013 kwota 30 350 000,0 zł w tym: 
• na zadania mające na celu koncentracje świadczeń medycznych                         

– 18 900 000,0 zł; 
• na realizację bieŜących remontów i modernizacji – 11 450 000,0 zł.  

 
Łączne koszty,  wyŜej planowanych zadań  oszacowano: 

• w latach 2007 – 2013 na kwotę 405 925 320,0 zł,   
•  w latach  2014 – 2020 na kwotę 282.785.000,0 zł. 

 
Szczegółowe koszty związane z realizacją zadań dostosowawczych do 

wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568) 
oraz inwestycyjnych w zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego przedstawiono           
w tabeli Nr  51 i 52 
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V. Projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
 

 
Aktualnie Ministerstwo Zdrowia podjęło działania w zakresie nowelizacji art. 2 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w celu stworzenia 
podstawy prawnej do określenia w drodze rozporządzenia Narodowego  Programu 
Ochrony Zdrowia  Psychicznego (NPOZP). 
 WdroŜenia  NPOZP ma wzmocnić ochronę osób z zaburzeniami psychicznym, 
w szczególności w procesie ich diagnozowania i leczenia. Ma to wpłynąć na 
podniesienie poziomu zdrowia społeczeństwa. Ww. Program ma trzy zasadnicze cele: 
 
1. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie jego zaburzeniom (głównie poprzez 

upowszechnianie zdrowych stylów Ŝycia); 
 
2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form niezbędnych do Ŝycia w środowisku 
społecznym. W modelu tym główny cięŜar opieki spoczywa na formach leczenia 
umiejscowionych poza szpitalem (poradnie, oddziały dzienne, zespoły leczenia 
domowego, kluby chorych, hotele, mieszkania chronione), a rola hospitalizacji jest 
ograniczona do niezbędnego minimum. Obecnie nadal dominuje stary model, tj. 
szpitale i poradnie, co powoduje, Ŝe choroba psychiczna u większości chorych 
prowadzi do niesprawności i do niesamodzielności;  

 
3. rozwój badań naukowych i systemów informacji z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego. 
 
ZałoŜono, Ŝe pełna realizacja proponowanych zmian w NPOZP powinna nastąpić w 

ciągu 15 lat i szacuje się, Ŝe realizacja tego programu obciąŜyłaby budŜet państwa 
kwotą 750 000,0 zł.   

Istotą systemową Programu jest wprowadzenie nowoczesnego modelu opieki 
psychiatrycznej tj. Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP), które byłoby w stanie 
zapewnić opiekę co najmniej 1 500 osobom dorosłym na obszarze zamieszkałym nie 
mniej niŜ przez  50 000 ludności. 
Struktura Centrum to: 
• zespół ambulatoryjny, 
• zespół środowiskowy, 
• zespoły dzienne połączone z częściową hospitalizacją, 
• zespól szpitalny.  
 
Opieka nad dziećmi i młodzieŜą mogłaby funkcjonować równolegle lub w ramach 
jednego ośrodka Zespołu Dziecięco-MłodzieŜowego Centrum Zdrowia Psychicznego.  
Większe Centra mogłyby stanowić zakłady opieki zdrowotnej. Gęstość i lokalizacja 
CZP byłaby określona w regionalnych planach ochrony zdrowia psychicznego zgodnie 
ze wskaźnikami NPOZP. Proponowane wskaźniki dostępności (minimalne) w opiece 
psychiatrycznej zgodnie z projektem NPOZP przedstawiono w tabeli Nr 53 oraz 
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docelowe wskaźniki zatrudnienia wybranych zawodach istotnych dla psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej w tabeli Nr 54. 
 
Tabela Nr 53  i 54
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W dniu 19 kwietnia 2007 Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do 

Marszałka Województwa Mazowieckiego o przedstawienie szacunkowych 
kosztów realizacji projektu NPOZP, jaki byłby realizowany w podległych 
zakładach opieki zdrowotnej. W piśmie z dnia 14 czerwca 2007 r., skierowanym 
do Pana Zbigniewa Religi Ministra Zdrowia – Marszałek Województwa zgłosił 
uwagi do ww. projektu (Załącznik Nr 2), uznając przy tym, ze podjęte działania 
mają istotną wartość, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej jak i 
ekonomicznej, dla poprawy ochrony zdrowia psychicznego. 
Dla przykładu podajemy, Ŝe dokonana przez Szpital Tworkowski kalkulacja 
kosztów w zakresie modernizacji i powstania nowych jednostek, zgodnie z 
załoŜeniami ww. Programu, przy uwzględnieniu 1 500 000 obszaru działania  
wynosiła 1 338 000 000,0 zł. Niedobór wszystkich pracowników objętych 
docelowymi wskaźnikami proponowanego programu w rejonie działania 
Szpitala Tworkowskiego wynosiłby 775 osób, przy obecnym zatrudnieniu  768 
osób, co oznacza, Ŝe naleŜałoby podwoić stan zatrudnienia.  
 
Załącznik Nr 2. 
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