PRZEWODNIK
INFORMUJĄCY O LOKALNIE DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI
ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI W POWIECIE LĘBORSKIM.

Lębork, 2020 rok

WPROWADZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022
(Dz. U. z 2017 r. poz. 458) jednym z zadań samorządów powiatowych jest
przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa
aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych
formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (w wersji papierowej i elektronicznej).
W związku z powyższym w ramach upowszechniania wiedzy na temat dostępnych
form opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi powstał przewodnik, który zawiera podstawowe dane
kontaktowe, które będą przydatne osobom chorym i szukacjącym pomocy.
Przewodnik dostępny będzie na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego oraz
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

WYKAZ INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,
SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul.Węgrzynowicza 13,
tel. 59 8635 – 262,
84 - 300 Lębork

1) Oddział Psychiatryczny:
− diagnostyka i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności
psychotycznymi powyżej 18 roku życia.
2) Oddział Psychogeriatryczny:
− diagnostyka i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności
z zaburzeniami procesów poznawczych powyżej 60 r.ż.
3) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych:
− leczenie pacjentów pełnoletnich z rozpoznaniem: ostrego zatrucia
spowodowanego użyciem alkoholu, alkoholowego zespołu abstynencyjnego,
alkoholowego zespołu abstynencyjnego z majaczeniem, zespołu
abstynencyjnego po lekach uspokajających i nasennych, zespołu
abstynencyjnego i z majaczeniem po lekach uspokajających i nasennych,
zespołów abstynencyjnych w przypadku używaniu kilku substancji
psychoaktywnych, zespołów abstynencyjnych w przypadku używaniu kilku
substancji psychoaktywnych z majaczeniem.
4) Oddział Dzienny Psychiatryczny:
− leczenie zaburzeń afektywnych (dystymia, depresja), nerwicowych (fobie,
napady paniki, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno –
kompulsywne, zaburzenia lękowe o różnej etiologii), zaburzeń osobowości.
5) Izba Przyjęć Szpitala:
− świadczenia są udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym świadczenia
diagnostyczno – terapeutyczne nie zakończone hospitalizacją w oddziale.
6) Poradnia Zdrowia Psychicznego:
− świadczy usługi ambulatoryjne w zakresie szerokiej diagnozy psychologicznej
oraz leczenia psychiatrycznego, poradnictwa i psychoterapii.
7) Zespół Leczenia Środowiskowego:
− leczenie osób, które ze względu na występujące objawy, problemy
w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostateczne oparcie społeczne nie są
zdolne do korzystania z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają obecnie
hospitalizacji.

WYKAZ INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,
SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.
PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU
LECZNICZEGO, LEKARSKA PORADNIA LEKARSKA PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
ul. Aleja Wolności 40 A,
tel. 59 8623 - 444,
84 - 300 Lębork

Poradnia Zdrowia Psychicznego oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną
i psychiatryczną w ramach procesu diagnozy oraz terapii różnorakich zaburzeń
psychicznych, do których należą m.in. :
− organiczne zaburzenia psychiczne (otępienie, choroba Alzheimera, Parkinsona
etc.),
− zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków,
− dysfunkcje seksualne,
− schizofrenie, zaburzenia urojeniowe,
− zaburzenia nastroju ( epizody depresyjne, maniakalne),
− zaburzenia nerwicowe, fobie społeczne i inne, zaburzenia lękowe z napadami
lęku, zaburzenia somatyzacyjne (uporczywe bóle głowy, bóle serca natury
psychogennej), reakcje na stres, kryzysy psychologiczne spowodowane
ubóstwem, bezrobociem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego etc.,
− zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, przejadanie się),
− zaburzenia snu ( bezsenność, hipersomnia, lęki nocne, koszmary senne),
− dysfunkcje seksualne,
− zaburzenia osobowości i zachowania,upośledzenia umysłowe (lekkie,
umiarkowane, znaczne, głębokie).

WYKAZ INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,
SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W LEBORKU
ul.Okrzei 15 A,
84 – 300 Lębork
tel. 59 8621 - 834
e - mail: ppplebork@poczta.onet.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE I POWIATOWY ZESPÓŁ DS.
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W LĘBORKU
ul.Czołgistów 5,84 – 300 Lębork,
tel. 59 8628 – 106,
e – mail: pcpr@pcprlebork.pl

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

poradnictwo i konsultacje,
specjalistyczna diagnoza,
doradztwo edukacyjno-zawodowe,
interwencje w sytuacjach kryzysowych,
edukacja prozdrowotna,
terapia indywidualna,
terapia grupowa,
wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli,
„psychoedukacja” - warsztaty i treningi,
szkolenia, konferencje,
praktyki zawodowe, staże absolwenckie, wolontariat,
orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego,
opiniowanie w szerokim zakresie potrzeb i problemów.

− zapewnienie wsparcia m.in. dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej,
− wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.

WYKAZ INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,
SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
W POWIECIE LĘBORSKIM:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lęborku
ul.Wyszyńskiego 3,
84 – 300 Lębork,
tel. 59 8622 – 711.
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łebie,
ul. Kościuszki 90,
84 – 360 Łeba,
tel. 59 8661 – 781.
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Lęborskiej,
ul. Młynarska 20,
84 – 351 Nowa Wieś Lęborska
tel. 59 8612 – 474.
4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku,
ul. Radosna 9,
84 – 352 Wicko,
tel. 59 8611 – 119.
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach,
ul.Osiedle na Wzgórzu 35,
84 – 312 Cewice,
tel. 59 8611 - 467.

− świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne
środki, możliwości i uprawnienia,
− angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb
osób i rodzin,
− przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy
społecznej, analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze
świadczeń pomocy społecznej.

WYKAZ INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,
SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.
POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU
ul.Gdańska 35,
84 – 300 Lębork,
tel. 59 8623 - 744, 59 8623 - 728, 59 8623 - 766
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rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,
inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania
zawodowego dorosłych,
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy
przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym,
w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
współpraca z gminami oraz innymi instytucjami w zakresie upowszechniania
ofert pracy i informacji o usługach i instrumentach rynku pracy,
opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, realizowanie
projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
programów specjalnych, regionalnych oraz Programu aktywizacja i integracja
(PAI).

WYKAZ INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,
SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:
1) Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
ul. Stryjewskiego 23,
84 – 300 Lębork,
tel. 59 8624 – 200,
e – mail: dps1_lebork@wp.pl
2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku
ul. Wojska Polskiego 43,
84 – 300 Lębork,
tel. 59 8621 – 141,
e – mail: dps2_lebork@wp.pl

−
−
−
−
−

umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
podnoszenie sprawności i aktywizacji,
zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych,
tworzenie warunków do rozwoju samorządu mieszkańców,
stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną
i środowiskiem,
− zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych,
− działania zmierzające do usamodzielniania mieszkańca w miarę jego
możliwości,
− pomoc w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępność informacji o tych prawach.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W LĘBORKU
ul.. M. Reja 18,
84 - 300 Lębork,
tel. 59 8621 - 577
e - mail: osw@osw.pl.pl
− indywidualne rozmowy pedagogiczne, psychologiczne i wychowawcze,
− systematyczna i doraźna pomoc rodzicom uczniów z problemami ze zdrowiem
psychicznym,
− wskazywanie placówek wspierających,
− sporządzanie opinii na potrzeby lekarzy różnych specjalności, w tym
psychiatrów.

POWIAT LĘBORSKI

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
www.powiat-lebork.com
tel.: 8632-810
fax: 8632-850
e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi został umieszczony na stronie www.powiat - lebork.com.
Zebranie materiałów i opracowanie przewodnika:
Zespół Koordynujący Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2018 - 2022.

