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Prezentacja będzie prowadzona przez:

- lekarza psychiatrę z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy na Oddziale Psychiatrii i w
innych komórkach zajmujących się zdrowiem psychicznym w szpitalu wielospecjalistycznym
obejmującym cały powiat nowotarski i część tatrzańskiego. Szpital od początku istnienia
wspólnie ze szpitalem w Zakopanem organizuje opiekę szpitalną i specjalistyczną dla
mieszkańców tych 2 powiatów;

- Dyrektora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu działającego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w szpitalu
wielospecjalistycznym, z doświadczeniem programowania strategicznego rozwoju
społeczno- gospodarczego powiatu nowotarskiego i zarządzania projektami.

W prezentacji omówimy wprowadzanie zmiany i budowanie kultury organizacji z dwóch
perspektyw:

1. Zarządzanie i budowanie współodpowiedzialności wszystkich pracowników za strukturę i
sposób pracy w ŚCZP. Zmianę myślenia ze skośnego systemu zarządzania na system
poziomy, po to aby zachować integralność pomiędzy sposobem pracy z rodzinami i klientami
a sposobem budowania i utrzymywania relacji i sposobu zarządzania wewnątrz struktury
organizacji, która tę pracę wykonuje.

Omówimy też plany rozszerzenia takiego modelu współpracy z siecią instytucji społecznych,
samorządowych, medycznych i placówek edukacyjnych na terenie powiatów: nowotarskiego
i tatrzańskiego.

2. Doświadczenie pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu
uwzględniające integrację pracy stacjonarnej w ramach Klubu Samopomocy, Oddziału
Dziennego Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego (opieka psychiatryczna,
psychoterapeutyczna, diagnostyka psychologiczna, diagnostyka medyczne i opieka
pielęgniarska w gabinecie zabiegowym) oraz pracy środowiskowej obejmującej pracę w
domu pacjenta: z pacjentem, z rodzinami, ale także pracę instytucjami pomocy społecznej i
podstawowej opieki zdrowotnej.

Punktem wyjścia do wdrażania pracy środowiskowej - ale również części pracy stacjonarnej,
są założenia przyjęte z podejścia Otwartego Dialogu.

Prezentacja będzie zawierała dotychczasowe doświadczenia zdobyte przez różnych
specjalistów, którzy ukończyli kurs Otwartego Dialogu i starają się integrować zdobytą
wiedzę z dotychczasowymi sposobami pracy.


