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Psychozy - kryzys psychiczny,
czy choroba przewlekła
Psychozy to wiele różnych zaburzeń psychicznych, w których inaczej doświadcza się swojego
otoczenia i siebie samego, zmienia się myślenie i funkcjonowanie. Przyczyną tych chorób jest
zakłócenie równowagi neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym czyli mózgu.

Neuroprzekaźniki to substancje przesyłające informację między
komórkami nerwowymi; zakłócenie ich przepływu powoduje
objawy chorób psychicznych.
Zaburzenia psychiczne pojawiają się z wielu powodów. Dlatego stwierdzamy, że etiologia
psychoz jest wieloczynnikowa. Nakładają się bowiem na siebie czynniki biologiczne, genetyczne, psychologiczne i środowiskowe.

P x S x Uż
RZ = UxWxL
Ryc. 1 Wzór Zubina

Ryzyko zachorowania (RZ) wzrasta u osób z dużą podatnością biologiczną (P) doświadczających silnych stresorów (S) i korzystających z substancji psychoaktywnych (Uż). Czynniki
środowiskowe jak adekwatne wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia (W) i własne zasoby psychologiczne takie jak kompetencje i umiejętności społeczne (U) - mogą chronić lub
zmniejszać ryzyko zachorowania. W przypadku osób, u których już wystąpił kryzys psychiczny, istotnym czynnikiem zapobiegającym kolejnemu zaostrzeniu jest leczenie podtrzymujące
(L) rozumiane zarówno jako farmakoterapia jak i psychoterapia.
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Tab 1. Przykłady psychoz wg ICD – 10

F06	Psychozy spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą
somatyczną (tzw. organiczne), np.:
F06.0 Halucynoza organiczna
F06.2	Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
F10 - F19	Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych, np.:
F10.4 Majaczenie alkoholowe
F19.5	Zaburzenia psychotyczne spowodowane używaniem
wielu substancji psychoaktywnych
F20	Psychozy schizofreniczne, np.:
F20.0 Schizofrenia paranoidalna
F20.2 Schizofrenia katatoniczna
F20.4	Depresja popsychotyczna
F21	Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)
F22	Uporczywe zaburzenia urojeniowe
F23	Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F24	Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25	Zaburzenie schizoafektywne
F28 - F29	Inne / Nieokreślone zaburzenia psychotyczne
F 30 – F39	Zaburzenia nastroju (afektywne), np.:
F30.2 Mania z objawami psychotycznymi
F31.5	Zaburzenie afektywne dwubiegunowe,
ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, depresja psychotyczna
ICD – 10 międzynarodowa klasyfikacja chorób stosowana w Europie, w USA używana jest klasyfikacja DSM

Przebieg i objawy
schizofrenii i innych psychoz
Objawy psychozy:
 zaburzenia postrzegania (fałszywe doznania zmysłowe),
 zaburzenia myślenia,
 zmienione emocje
 zmiana zachowania.
6
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Foto: Lorie Shaull

Objawy te zwykle układają się w całość, wiążą się ze sobą i tworzą bardziej lub mniej
spójny system. Doznania omamowe czyli halucynacje mogą być słuchowe (tzw. „głosy”),
wzrokowe, węchowe, smakowe, czuciowe lub czucia wewnętrznego (tzw. cenestetyczne).

Osoba w kryzysie np. słyszy głosy, które
ją obrażają lub jej grożą. Czuje się zatem prześladowana lub inwigilowana,
boi się i ukrywa w domu, unika innych,
zasłania okna i niszczy telefon.
Urojenia to fałszywe sądy i przekonania - realne dla osoby w trakcie zaostrzenia. Stopniowo
zdrowiejąc zyskuje do nich dystans – pojawia się krytycyzm. Osoby w kryzysie psychotycznym
często skarżą się na zaburzenia emocjonalne, takie jak lęk i niepokój, euforię lub smutek, osłabienie siły przeżywanych uczuć lub opustoszenie emocji, niedostosowanie, sprzeczne emocje.
Kontakt z taką osobą może być utrudniony, gdyż ze względu na zaburzenia struktury myślenia, może być jej trudno wyjaśnić co się z nią dzieje i czego doświadcza. (patrz Tab.2)
Tab. 2 Przykłady zaburzeń myślenia w psychozach

Zaburzenia toku myślenia
– formalne zaburzenia myślenia

Zaburzenia treści
myślenia – urojenia












 rześladowcze
P
odnoszące / ksobne
wpływu / oddziaływania
odsłonięcia
wielkościowe
posłannicze
religijne
winy i kary
hipochondryczne
niewiary (np. zespół Otella)
nihilistyczne









 ubienie wątku
g
myśli „rozkojarzone”, nie łączą się ze sobą
zaburzenia koncentracji
przyspieszenie / zwolnienie tempa myślenia
trudności w podążaniu za rozmówcą
zatrzymanie myślenia i wypowiedzi (mutyzm)
neologizmy

7
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Pod wpływem omamów, urojeń i silnych emocji może się zdarzyć, że chorujący zachowuje się w sposób niezrozumiały dla otoczenia, np. wykonuje dziwaczne gesty, nieruchomieje,
izoluje się lub jest pobudzony. Po zmniejszeniu lub ustąpieniu objawów zyskuje wgląd w to
co się działo i może zauważyć związek tych przeżyć ze swoim dotychczasowym życiem.
Treść urojeń i omamów często wiąże się z realnym życiem, a traumy z przeszłości i konflikty
wewnętrzne przybierają postać objawów choroby. Leczenie farmakologiczne zwykle powoduje
ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia symptomów, a psychoterapia pozwala zrozumieć przyczynę dlaczego takie, a nie inne treści pojawiły się w zaostrzeniu choroby, pomaga zintegrować
to doświadczenie i pracować nad innym sposobem rozładowywania konfliktów wewnętrznych.
Czasem objawy wytwórcze (urojenia i omamy) narastające przed wdrożeniem leczenia,
lub utrzymujące się mimo przyjmowania leków utrudniają funkcjonowanie i powodują wycofanie się z dotychczasowych ról społecznych. Z drugiej strony, nawet po osiągnięciu pełnej remisji, pacjent zwykle boryka się z silnym stygmatem związanym z rozpoznaniem schizofrenii, czy innej psychozy. Doświadczanie stygmatyzacji i dyskryminacji, a także spadek
poczucia własnej wartości i samonapiętnowanie, są przyczynami izolacji społecznej. Osoba
po kryzysie często odsuwa się od rodziny i przyjaciół, unika kontaktów interpersonalnych, co
nasila jej poczucie osamotnienia i nie sprzyja zdrowieniu. Dlatego takie ważne jest w leczeniu i rehabilitacji psychoz dbanie o utrzymanie, lub odbudowanie relacji społecznych.

Przebieg psychoz
Psychoza może wystąpić jako jeden epizod w życiu, dość rzadko przybiera postać przewlekłą z utrwalonymi na różnym poziomie objawami, a najczęściej jest to choroba nawracająca z okresami zaostrzeń i remisji.
Kryzys psychotyczny - jako krótka dysfunkcja psychiczna - może zdarzyć się każdemu
pod wpływem silnego stresu, niektórych leków, substancji psychoaktywnych, na skutek niedojrzałości układu nerwowego czy w przebiegu innych chorób somatycznych (patrz Rys.1.)
Wtedy mamy zwykle do czynienia z gwałtownym, ale krótkotrwałym przeżywaniem wielu
doznań psychotycznych, czasem szczególnie odmiennymi zachowaniami, niekiedy nawet
niebezpiecznymi dla osoby w kryzysie lub otoczenia.
Jedną z przewlekłych psychoz, w której człowiek stwarza sobie alternatywną rzeczywistość,
kieruje się własnymi przekonaniami i zwykle jest niekrytyczny do swojej choroby, są uporczywe zaburzenia urojeniowe, dawniej nazywane paranoją. (Wg ICD F22 – patrz Tab.1).
Przykładem psychozy nawracającej, z okresami zaostrzeń i remisji, jest schizofrenia
(Wg ICD F20 – patrz Tab.1). W chorobie tej początkowo narastają objawy zwiastunowe, osoba
stopniowo się zmienia, czasem w sposób niezauważalny dla samej siebie i otoczenia. Ten etap
nazywamy fazą prodromalną psychozy. Następujący potem kryzys jest już bardziej widoczny
dla bliskich i pojawiają się niezwykłe doznania, zaburza ocena rzeczywistości i zmienia się
funkcjonowanie chorującego, wtedy zwykle potrzebna jest pomoc i leczenie, a czasem jest konieczna hospitalizacja. W fazie ustępowania objawów, zwykle pod wpływem leczenia, chory
zyskuje krytycyzm do swojego doświadczenia, próbuje je zrozumieć i zintegrować.
Po pewnym czasie zwykle udaje się osiągnąć remisję objawową (ustąpienie symptomów
choroby) i funkcjonalną (powrót do poprzedniego funkcjonowania). Niestety istnieje ryzyko
ponownego pogorszenia. Ważne jest więc świadome zapobieganie nawrotom:
 unikanie czynników ryzyka (zarządzanie stresem, unikanie używek),
 leczenie podtrzymujące (prowadzone dłuższy czas nawet po osiągnięciu pełnej remisji)
 opracowanie „Systemu wczesnego ostrzegania”. Jest to indywidualna strategia
postepowania, w razie wystąpienia objawów zwiastunowych, przed ewentualnym
zaostrzeniem choroby.
8
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Foto: Lorie Shaull

Świadoma profilaktyka to nie tylko działania pozwalające na unikanie kolejnych dekompensacji psychicznych. To także higieniczny tryb życia, prawidłowe rytmy snu i czuwania,
zdrowie fizyczne i dbanie o jakość życia. Praca zawodowa lub inne zajęcie, jak nauka czy
wolontariat, to bardzo istotna część zdrowego życia. Ułatwia kontakty społeczne, poprawia
samoocenę, pomaga w utrzymaniu rytmu życia i rozwoju. Dążenie do powrotu do pracy lub
nauki jest jednym z ważniejszych zadań w zdrowieniu.

Zdrowienie to proces indywidualnego odkrywania i doświadczania
życia z chorobą, z jej objawami i własną wrażliwością, proces
wzbudzania nadziei i stawiania realistycznych celów. Remisja
jest potrzebna, ale nie jest niezbędna. Zdrowienie to aktywne
pozyskiwanie a nie bierne otrzymywanie – w kontekście indywidualnym ale także społecznym
Równolegle do ustępowania choroby, osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego
wchodzą w proces zdrowienia. Pojawiają się świadomość choroby i pierwsze oznaki nadziei
na zdrowienie. Następnie w fazie przygotowania osoba przeszukuje własne zasoby i źródła
pomocy i dokonuje powolnej przebudowy swojego życia przez podejmowanie działań na
rzecz swoich celów i kontroluje swoją chorobę. Wzrastanie, jako kolejny etap zdrowienia to
odzyskiwanie poczucia kontroli nad własnym życiem i przyszłością – czasem nawet mimo
pewnych objawów - prowadzi do pozytywnej oceny siebie i satysfakcjonującego życia.
9
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Rola rodziny
w procesie zdrowienia
Bliscy osoby chorującej często także potrzebują pomocy i edukacji. Początkowo nie rozumieją co się dzieje z ich członkiem rodziny, obwiniają siebie lub swoich bliskich, przeżywają zmienne emocje wobec nich. W chorobie konflikty interpersonalne czasem ujawniają
się w postaci objawów i mogą być źródłem cierpienia dla całej rodziny. Osoba w kryzysie
początkowo może nie mieć poczucia choroby, działa pod wpływem symptomów i czasami
włącza rodzinę w system urojeniowy.
Relacje rodzinne mają istotny wpływ na przebieg choroby, a adekwatne do fazy choroby i potrzeb chorującego wsparcie osób bliskich, może istotnie zmniejszać ryzyko nawrotu
(Patrz ryc. 1). Choroba może infantylizować relacje w rodzinie, bo samodzielna osoba po
zachorowaniu potrzebuje pomocy w najprostszych sprawach. Ale gdy już czuje się lepiej,
należy tak wycofać opiekę, żeby nie poczuła się opuszczona. Może to być trudne zadanie
zwłaszcza w przypadku młodych osób, rodzina nadal obawia się o zdrowie bliskiego, nie
ma zaufania do chorego, nie ma wiedzy czy kryzys już minął.
Zarówno nadmierna kontrola osoby z doświadczeniem kryzysu jak i brak pomocy, zbyt
duże oczekiwania i wymagania lub pozbawianie jej decyzyjności, daje wysoki wynik w skali
EE (UU), opisującej relacje w rodzinie, i co negatywnie wpływa na proces zdrowienia.

Uwagi pozytywne

Krytycyzm

Wrogość

Składowe Wskaźnika EE
(Expressed Emotions)
lub Wskaźnika UU
(Ujawniania Uczuć)

Ciepło

Emocjonalne uwikłanie
Warto korzystać z dostępnych zajęć psychoedukacyjnych, spotkań grup wsparcia, a czasem potrzebna może być terapia rodzinna. Poprawa relacji rodzinnych, które zaburzyła choroba, przyniesie ulgę wszystkim jej członkom, nie tylko choremu. W wielu ośrodkach leczących osoby w kryzysach psychicznych, poświęca się problemom rodzinnym dużo uwagi.
10
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POWER na Woli
WOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Warszawski Zintegrowany System Leczenia
i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Projekt prowadzony przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Polega na indywidualnej koordynacji opieki, zakładającej zharmonizowanie działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych dostosowanej do potrzeb uczestnika. Adresowany jest do mieszkańców Warszawy, którzy mają
doświadczenie kryzysu psychicznego, oraz ich bliskich. Zapraszamy zwłaszcza osoby, które
nie korzystają z oferty ośrodków wsparcia, są samotne, bezrobotne, czy pragną zwiększyć
swoją aktywność życiową - zarówno społeczną jak i zawodową.
11
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U nas otrzymacie Państwo pomoc Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia obejmującą diagnozę własnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej,
spędzania czasu wolnego, samoobsługi i zaradności życiowej. Na jej podstawie dla każdego
uczestnika zostanie opracowany i wdrożony Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia.
Osoby zakwalifikowane do projektu z pomocą Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz
Asystenta Zdrowienia stworzą swój plan zdrowienia, a w ramach projektu będą mogły bezpłatnie skorzystać z wsparcia doradcy zawodowego i trenerów pracy, konsultacji prawnych,
konsultacji dietetycznych. W ramach projektu działają: klub weekendowy, mieszkanie chronione i grupy wsparcia dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi.
Punkty Konsultacyjno - Doradcze:
Główny PKD: S
 zpital Wolski, Kasprzaka 17, pawilon 6, wejście H, poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki od 8.00- 15.00; środy od 8.00- 18.00
PKD Młynarska 35A, poniedziałki 10.00 -12.00
PKD Olbrachta 9, wtorki 10.00 -12.00
PKD PZP Płocka 49, środy 10.00 -13.00
Kontakt : tel.: 500 055 667

KLUB WEEKENDOWY „FAJRANT”
Jest to miejsce spotkań towarzyskich, spędzania czasu wolnego w wartościowy sposób
oraz możliwości skorzystania z pomocy i konsultacji terapeutów prowadzących zajęcia.
W Klubie „Fajrant” osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego mogą korzystać z zajęć kulinarnych, kulturalno-oświatowych, plastycznych, filmowych, ogrodniczych, komputerowych i wielu innych, planowanych na bieżąco przez Klubowiczów i terapeutów.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w soboty i niedziele w godzinach 9:00-17:00 do Sali klubowej mieszczącej się w pawilonie 5 na terenie Szpitala Wolskiego im. Dr Anny Gostyńskiej przy ul. Kasprzaka 17.

Informator - Co na Woli
Informacje o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w dzielnicy
Wola przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodziny.

Samopomoc na Woli
WARSZAWSKI DOM POD FONTANNĄ przy ul. Nowolipki 6a to dzienna placówka
członkowska o charakterze samopomocowym, działająca w Warszawie od 2001 roku. Prowadzona jest wspólnie przez członków – dorosłych mieszkańców Warszawy doświadczających problemów zdrowia psychicznego, kilku pracowników i wolontariuszy. Działa w dni
powszednie w godzinach 9:00 – 17:00 (dzień zorientowany na pracę), a we wtorki dodatkowo w godzinach 17:00 - 20:00 (czas na rekreację, zabawę, kulturę).
Jako jedyna w Polsce realizuje międzynarodowy model Domu-Klubu w sposób potwierdzony akredytacją Clubhouse International (organizacji zrzeszającej Domy z 36 krajów świata). Początki ruchu tzw. Domów-Klubów (ang. Clubhouse) sięgają roku 1948, gdy powstał
pierwszy taki Dom na świecie, zainicjowany przez byłych pacjentów szpitala psychiatrycz12
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nego. Przyjął on nazwę „Fountain House”, stąd Domy te bywają czasem w Polsce i innych
krajach nazywane „Domami pod Fontanną”. Od tego czasu zaczął rozwijać się model współdziałania osób doświadczających kryzysów psychicznych nie związany z leczeniem, terapią
zajęciową czy instytucjonalną pomocą socjalną. Bazuje on na założeniu, że każda osoba
- niezależnie od poziomu doświadczanych problemów zdrowia psychicznego i korzystania
w związku z tym z pomocy odpowiednich instytucji medycznych i socjalnych - ma możliwość
budowania wybranej przez siebie ścieżki życiowej. W tym możliwość inicjowania czy dołączania do bliskiej sobie społeczności jako jej członek, jednocześnie wnoszący do niej swój
wkład i korzystający z jej wsparcia. Członkostwo w Domu-Klubie, włącznie z czasem jego
trwania, wynika więc z własnej decyzji osoby (nie skierowania), podobnie jak częstotliwość
i sposób angażowania się w jego działania: od pomocy w wykonywaniu zadań kulinarnych
czy porządkowych począwszy na zarządzaniu Domem skończywszy. Nieliczni pracownicy,
zatrudniani przez społeczność Domu-Klubu w miarę potrzeb, nie pełnią ról terapeutycznych, opiekuńczych czy pedagogicznych – pomagają członkom zapewniać ciągłość działań
Domu. Angażują się też w wymagające systematyczności działania prozatrudnieniowe nastawione na otwarty rynek pracy, w tym rozwijany na świecie od lat 60. program Zatrudnienia Przejściowego.
Kontakt: tel. 22 636 55 89, mail: biuro@wdpf.org.pl

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY przy ul. Żytniej 75/77 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Dom przeznaczony jest dla 35 osób głównie
z rozpoznaniem schizofrenii. Celem działalności ŚDS jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej, rehabilitacja społeczna oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom po
przebytym leczeniu psychiatrycznym.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się we wtorki w godzinach 13.00-14.00.
Kontakt: tel/fax: 22 631 10 96, e-mail: zytnia7577@op.pl

KLUB „POD DASZKIEM” przy ul. Żytniej 75/77 czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00-19.00. Klub przeznaczony jest dla osób, które wymagają pomocy
i wsparcia w organizacji spędzania czasu wolnego, integracji ze społecznością oraz odbudowywaniu lub podtrzymywaniu umiejętności pełnienia ról społecznych. Zapisy do Klubu
odbywają się codziennie w godzinach pracy Klubu.
Konatakt: tel/fax: 22 631 10 96, e-mail: zytnia7577@op.pl

GRUPA WOLNI RAZEM powstała z inicjatywy pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w roku 2014. Było to spontaniczne działanie wynikające z rozpoznania, że nasza aktualna sytuacja jest „mostem” do innego świata, który czeka na odkrycie.
Obecnie spotykamy się jako grupa nieformalna w wielu miejscach Warszawy. Grupa nie ma
celów terapeutycznych. Jest spotkaniem różnych wrażliwości, mówimy czasem o „talentach”, o naturalnych zdolnościach, które wyczuwamy intuicyjnie, ale które można nazwać
i opisać np. za pomocą wystandaryzowanych przez Instytut Gallupa testów. Spotkania mają
spontaniczny, nieprzewidywalny przebieg.
Czasem udaje nam się utrwalić coś w formie filmu, nagrania, notatki w zeszycie lub na stronie internetowej (wolnirazem.org). Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że każda chwila jest
Nowa. Ta otwartość daje nam moc. A oparta jest na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.
Kontakt: info@wolnirazem.org
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FUNDACJA EFKROPKA za cel stawia sobie zmianę negatywnych wyobrażeń o chorobach psychicznych, przekonań utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu
o sobie samych osób po kryzysach. Główną misją Fundacji eFkropka jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi.
W programie „Razem wbrew stereotypom” prowadzimy działania edukacyjne - szkolenia
antydyskryminacyjne dla różnych grup odbiorców. Poza tym nasi Edukatorzy - osoby po kryzysach psychicznych - mówią „własnym głosem” i występują w swoim imieniu w przestrzeni publicznej. Uczestniczą w konferencjach naukowych dla psychiatrów i psychologów, na
których prezentują punkt widzenia użytkowników psychiatrii. Wspólnie z profesjonalistami
lobbują za zmianą systemu opieki psychiatrycznej reprezentując własne poglądy. W 2017r
Fundacja eFkropka zorganizowała we współpracy z organizacjami z całej Polski I Kongres
Zdrowia Psychicznego, w 2019 planujemy następny Kongres.
W ramach programu „Razem w Kuchni” organizujemy staże zawodowe w restauracjach
Państwa Kręglickich. Beneficjenci pod okiem doświadczonych pracowników restauracji odbywają praktyki w zawodach związanych z gastronomią. Planujemy założenie Spółdzielni
Socjalnej Efka - firmy cateringowej, gdzie stażyści z programu „Razem w Kuchni” będą
mogli podjąć pracę. Realizujemy już pierwsze zlecenia i zdobywamy doświadczenie, ku zadowoleniu osób zamawiających nasz catering.
Na Woli odbywają się spotkania Samopomocowej Grupy Integracyjnej, którą prowadzą
osoby po kryzysach. Wspierają innych na ich drodze do zdrowia, pomagają zmniejszyć samotność i ułatwiają integrację społeczną. Spotkania odbywają się w „Smocza – Fajne Miejsce” przy ulicy Smoczej 18. Zapraszamy w czwartki naprzemiennie: w jednym tygodniu
spotkania stacjonarne, w następnym wyjście „na miasto” (spacer, wystawy itp.).
Kontakt do nas fundacja@ef.org.pl.
Nasza strona: www.ef.org.pl

Pilotaż reformy opieki psychiatrycznej na Woli
WOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Program pilotażowy przyjęty przez ministra zdrowia, finansowany ze środków NFZ, adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia. Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego zobowiązane jest do objęcia opieką psychiatryczną i leczeniem populacji mieszkańców Dzielnicy Wola oraz do zorganizowania Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego, gdzie najpierw
powinni się zgłaszać mieszkańcy tej dzielnicy doświadczający kryzysu psychicznego, którzy
dotychczas nie korzystali z pomocy specjalistów a teraz się na nią decydują.
Na terenie Woli uruchomiono dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne, w których
każdy zgłaszający się mieszkaniec dzielnicy - po konsultacji obejmującej przeprowadzenie
wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych - uzyska skierowanie do właściwej formy opieki w placówce na Woli:
w Szpitalu Wolskim, ul. Kasprzaka 17, pawilon 5 wejście A, czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 - 18.00,
Kontakt: tel.: 22 389 48 80, 508 306 594, e-mail: wczp@wolski.med.pl,
w PZP, ul. Płocka 49, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00,
Kontakt: tel.: 22 632 86 81
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Projekt finansowany przez
Miasto Stołeczne Warszawa
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