polityka zdrowotna

Wielotysięczne poparcie dla idei poprawy jakości życia
chorujących psychicznie i ich najbliższych

Wspólna sprawa
– W imieniu osób chorujących psychicznie, których jest w naszym kraju ponad 1,4 mln i ich
rodzin, serdecznie dziękujemy wszystkim za poparcie, udzielone naszym działaniom. To właśnie dzięki wam wiemy, że nie pozostajemy z problemami sami oraz, że wspólnie możemy
zdziałać wiele dobrego – stwierdził ksiądz Arkadiusz Nowak, kierujący Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Wystąpienie miało miejsce podczas uroczystości kończącej pierwszy etap ogólnopolskiej
zbiórki podpisów pod listem otwartym do
władz, wskazującym na potrzeby osób z problemami psychicznymi. Dotychczas zebrano

ponad 16 tys. podpisów. Od połowy listopada
postulaty dotyczące stworzenia narodowego
programu ochrony, profilaktyki i promocji
zdrowia psychicznego są przekazywane przedstawicielom władz.

Postulaty
Rozwój kompleksowego systemu psychiatrycznej i psychologicznej opieki środowiskowej poprzez:
a) zapewnienie środowiskowej opieki terapeutycznej, także w domu osoby chorej psychicznie, refundowanej przez NFZ
lub samorząd, w tym wprowadzenie zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej do systemu psychiatrycznej opieki środowiskowej;
b) tworzenie ośrodków psychiatrycznej interwencji kryzysowej;
c) rozwój systemu mieszkań chronionych, finansowanych przez samorządy lokalne;
d) objęcie rodzin osób chorych psychicznie kompleksowym wsparciem psychologicznym na czas kryzysu;
e) nowelizację ustawy o środowiskowych domach pomocy umożliwiającą różnorodność form działania.
Zapewnienie dostępu do różnorodnych form zatrudnienia, w tym również na otwartym rynku pracy poprzez:
a) stworzenie prawnych podstaw do zatrudnienia wspieranego i innych form elastycznego zatrudnienia (praca na zastępstwo, w niepełnym wymiarze, stanowiska chronione na otwartym rynku pracy itp.);
b) tworzenie ośrodków poradnictwa zawodowego i ośrodków szkoleniowych dla osób chorych psychicznie;
c) rozwój sieci warsztatów terapii zajęciowej;
d) ujednolicenie przepisów regulujących orzekanie o niepełnosprawności z wykluczających na włączające społecznie.
Zapewnienie dostępu do nowoczesnych terapii poprzez:
e) zapewnienie przejrzystego systemu refundacji leków;
f) zapewnienie szybkiego dostępu do nowoczesnych leków i terapii;
g) wdrożenie i realizację programów lekowych w psychiatrii przy zachowaniu kryteriów społecznych (objęcie programami lekowymi przede wszystkim osób o najniższych dochodach i chorych przewlekle).
Poprawę systemu opieki psychiatrycznej poprzez:
h) wprowadzenie koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych;
i) polepszenie dostępności do lekarza psychiatry;
j) wprowadzenie do przychodni zdrowia psychicznego lekarzy innych specjalności, przeszkolonych do kontaktu z osobami chorującymi psychicznie;
k) wprowadzenie systemu prywatnych ubezpieczeń;
l) zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na opiekę i lecznictwo psychiatryczne;
m) edukację społeczeństwa od poziomu szkolnego, w środowisku lokalnym, edukację mediów, służb mundurowych itd.
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Celem inicjatywy Zdrowie Psychiczne – Wspólna
Sprawa jest uwypuklenie problemów, z którymi
na co dzień borykają się osoby cierpiące z powodu chorób psychicznych i ich rodziny.
Akcję zbiórki podpisów pod listem zainicjowali i przeprowadzili: Związek Stowarzyszeń
Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
POL-FAMILIA, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Komitet Naukowy ADHES
oraz inne organizacje, wchodzące w skład Forum
Środowisk i Organizacji Działających na rzecz
Pacjentów z Problemami Psychicznymi. W prace zaangażowali się też wolontariusze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi Integracja i Koalicji na Rzecz
Zdrowia Psychicznego.
Inicjatywa Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa
została objęta patronatem przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Dziennikarski
Klub Promocji Zdrowia. Poparcia udzieliło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Warto podkreślić, że pod listem podpisało się wielu posłów, senatorów, przedstawicieli władz samorządowych

Fot. Moment przekazania 16 tys. podpisów przedstawicielowi
władz

i Narodowego Funduszu Zdrowia. Osobisty list
z wyrazami poparcia skierował na ręce organizatorów inicjatywy Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Równolegle z prowadzeniem zbiórki podpisów organizatorzy akcji pracowali nad uszczegółowieniem postulatów środowisk działających na
rzecz chorych psychicznie i ich rodzin. 3
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