ZAPR O S Z E N I E
S EKC JA NA U KOWA PS YC HI ATR II Ś R OD OWIS K OWEJ I
R EHA BI LI TA C JI PT P ZA PR A S ZA NA :

I OGÓLNOPOLSKIE FORUM
ZESPOŁÓW LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

FORUM ODBĘDZIE SIĘ W ŁODZI
W DUŻEJ SALI OBRAD URZĘDU MIASTA
Łódź, ul Piotrowska 102/104

W DNIACH 29 – 30 MAJA 2015 ROKU
Psychiatria Środowiskowa z jej różnorodnością form oddziaływań, jest wiodącą drogą
rozwoju psychiatrii w cywilizowanej części świata. Poziom usług środowiskowych w opiece
nad osobami w kryzysach psychicznych jest miarą rozwoju poziomu cywilizacyjnego
społeczeństwa. Także nasz polski ustawodawca dał się skusić w 2010 r. na wprowadzenie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego , który zakłada systematyczny
rozwój ilościowy i jakościowy pomocy świadczonej przez leczenie środowiskowe. Pomoc
terapeutyczna świadczona w bliskości otoczenia osoby chorującej psychicznie poprawia
jakość życia zarówno pacjenta jak i jego rodziny
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby, którym bliska
jest poprawa jakości życia osób po kryzysie psychicznych

Zespół Leczenia Środowiskowego jest jedną z podstawowych form placówek
działających w obszarze psychiatrii środowiskowej, wskazanych przez Narodowy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozmieszczenie Zespołów Leczenia
Środowiskowego na terenie Polski nie jest równomierne, stąd trudności i potrzeby
pracujących w nich osób mogą różnić się od siebie, mimo tego, że potrzeby pacjentów
są podobne. Tymczasem rozwój środowiskowego modelu psychiatrii napotyka na
różnorodne bariery, które zależą w dużej mierze, nie tyle od braku środków
finansowych na służbę zdrowia, co od braku zrozumienia konieczności podejmowania
tych działań. Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji stara się
zabiegać aby poziom terapii w naszym kraju nie odbiegał od światowych standardów,
dlatego duży nacisk kładzie na rozwój placówek terapeutycznych i rehabilitacyjnych
pozwalających pacjentowi pozostać w jego środowisku.

Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł ( lub 70 zł. za jeden dzień obrad)
( koszt cateringu i materiałów konferencyjnych)
Kwotę tę należy wpłacić na konto ING nr 46 1050 1461 1000 0023 2700 1356 przesyłając
również nazwisko i imię uczestnika, adres miejsca pracy, datę obrad, w których chce
Pan (-i) uczestniczyć na adres: klub.lonia@gmail.com

Szczegółowych informacji udzieli
od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00
P. Barbara Cedrowska - tel. 508 – 641 – 355

