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8.00 -  9.00 Rejestracja
9.00 - 9.15  Otwarcie konferencji

- dr hab. Ewa Kurantowicz, rektor Dolnośląska Szkoła Wyższa
- Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

9.15 - 11.00 blok 1: Kontekst międzynarodowy zmian w polskim systemie zdrowia psychicznego
“Proces deinstytucjonalizacji usług systemu zdrowia psychicznego - czym jest, jak przebiega w
różnych krajach i czego nas uczy?” - Ledia Lazeri (WHO Regional Office for Europe) - 30 min
“Międzynarodowe trendy w opiece środowiskowej - w tym w Trieście” - dr Roberto Mezzina (World
Federation of Mental Health and International Mental Health Collaborative Network) - 30 min
“Czechy - przykład reformy systemu z perspektywy koordynatora tego procesu” - dr Jan Pfeiffer
(Ministerstwo Zdrowia, Republika Czech) - 30 min

Q&A - 15 min

11.00 - 11.30 przerwa kawowa

11.30 - 13.15 blok 2: Założenia zmian w polskim systemie, rezultaty i przykłady dobrych praktyk
“Pilotaż centrów zdrowia psychicznego (CZP) w Polsce jako przygotowanie do reformy systemu”,
dr  Anna Depukat (Biuro Pilotażu przy IPiN) - 30 min
“Co wynika z pierwszego badania efektywności pilotażowych CZP?” - prof Andrzej Kiejna
(Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego i Dolnośląska Szkoła Wyższa) - 20 min
“Jak wykorzystaliśmy doświadczenie projektu unijnego (2018-2021) do utworzenia CZP typu B
w powiecie nie posiadającym szpitala psychiatrycznego - Mariusz Panek i Beata Walter (CZP
Wieliczka) - 20 min

“Jak realizujemy swoje marzenia pracując w podejściu Otwartego  Dialogu z osobami w kryzysie,
ich rodzinami i siecią społeczną” - Ewa Piątkowska i  Ewa Makieła, (ŚCZP Nowy Targ) - 20 min
Q&A - 15 min

13.15 - 14.15 lunch

14.15 - 15.30 blok 3: Szpital psychiatryczny w procesie zmiany
“Jak zaangażować szpitale psychiatryczne w przejście w kierunku środowiskowych centrów
zdrowia psychicznego?” -Michał Stachów (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego ) - 20 min
“Jak pracujemy w modelu środowiskowym, aby pacjenci powracali do zdrowia”, Oliwia Kozak (CZP
Wrocław Psie Pole) - 20 min
“Usługi społeczne zintegrowane z usługami zdrowotnymi - jak to robimy w praktyce”- Anna
Kraucz-Miękus (Fundacja Opieka i Troska) - 20 min
Q&A - 15 min

15.30 - 16.00 przerwa kawowa
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16.00 - 17.00  blok 4 Co jest ważne, aby odnieść sukces?
“Dolnośląska Szkoła Wyższa w realizacji celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego” - Magdalena Nowak (Dolnośląska Szkoła Wyższa) - 15 min
“Asystenci zdrowienia - kim są i jaką mogą mieć rolę w zespole CZP” - Krzysztof Henczak (Polski
Instytut Otwartego Dialogu) - 15 min
“Zmiana myślenia i zmiana działania - jak wpływa na zmianę systemu?” - Regina Bisikiewicz
(Leadership Management Polska) - 15 min
“WHO QualityRights - jak można wykorzystać ten program dla wsparcia zmian?” - Olga Khan
(WHO Poland)  - 15 min

17.00 - 17.30 Refleksje uczestników  podsumowujące konferencję
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