Opieka Psychiatryczna
Obecnie jest wiele róznych programów leczenia, rehabilitacji i readaptacji chorych psychicznie
dzieci i nastolatków. Kompleks takich programów nazywa sie kontinuum opieki. Nie wszedzie jest
dostepny pelny zakres uslug psychiatrycznych skladajacych sie na takie kontinuum. Najszerszy
zakres uslug oferuja te psychiatryczne szpitale i oddzialy, które sa powiazane z siecia placówek
rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizujacych programy dla pacjentów i ich rodzin. Obejmuja one
miedzy innymi psychoterapie indywidualna, terapie rodzinna i grupowa, leczenie
farmakologiczne.
Gdy rodzice sa zaniepokojeni stanem psychicznym i zachowaniem dziecka, pierwsze, co powinni
uczynic, to skontaktowac sie ze specjalista - psychologiem lub psychiatra dzieciecomlodziezowym. To do niego nalezy wybór odpowiedniego dla dziecka programu lub programów z
dostepnego na danym terenie kontinuum. Psychiatra jest zobowiazany uzyskac aprobate kasy
chorych. Jesli ta opieka ma byc finansowana ze srodków publicznych, niezbedne jest
zaaprobowanie zaleconego dziecku leczenia przez wlasciwa agende panstwowa. Program, który
nie uzyska takiej aprobaty, nie bedzie finansowany.
Uslugi i programy dostepne dla dzieci i mlodziezy w ramach kontinuum opieki
psychiatrycznej
Gabinet lekarski i poradnia - Wizyta pacjenta trwa z reguly krócej niz godzine. Liczba wizyt w
tygodniu zalezy od potrzeby.
System skoordynowanej opieki indywidualnej - Specjalnie przygotowane osoby, których
zadaniem jest zapewnienie/koordynacja pomocy ciaglej - psychiatrycznej, finansowej, prawnej i
ogólnomedycznej - by stworzyc dziecku optymalne warunki w rodzinie i spoleczenstwie. (W
Polsce forma ta jest malo dostepna).
System pomocy w srodowisku domowym - Zespól specjalnie szkolonych osób, których
zadaniem jest prowadzenie programu pomocy dziecku i rodzinie w srodowisku domowym. (W
Polsce istnieja nieliczne osrodki oferujace taka forme opieki).
Poradnictwo rodzinne - Wspieranie rodziny w opiece nad dzieckiem, np. kursy i wyklady dla
rodziców, rodzicielskie grupy samopomocowe.
Leczenie dzienne - Intensywne leczenie psychiatryczne polaczone ze specjalnym programem
edukacyjnym (piec dni w tygodniu).
Czesciowa hospitalizacja (oddzial dzienny) - Wszystkie uslugi dostepne w danym szpitalu
psychiatrycznym, ale pacjenci na noc wracaja do domu.
Pogotowie psychiatryczne - Dziala calodobowo w naglych przypadkach. (W Polsce brak takiej
formy pomocy dla dzieci i mlodziezy).
Pobytowy osrodek dzialajacy na zasadach spolecznosci terapeutycznej - Grupa
terapeutyczna sklada sie zwykle z 6 do 10 dzieci, czesto wspólpracuje z oddzialem dziennym lub
uczestniczy w specjalnym programem edukacyjnym.
Opieka krótkoterminowa w sytuacjach kryzysowych - Trwajace nie dluzej niz dwa tygodnie
leczenie i pobyt w osrodku z calodobowym nadzorem. (W Polsce funkcje taka pelnia oddzialy
psychiatryczne dla dzieci i mlodziezy).

Opieka dlugoterminowa - Intensywne i kompleksowe leczenie psychiatryczne w osrodkach
calodobowego pobytu dla pacjentów z powazniejszymi zaburzeniami, w warunkach zblizonych do
obozu terapeutycznego. (W Polsce brak tego typu formy leczenia).
Leczenie szpitalne - Kompleksowe leczenie psychiatryczne na oddziale dla dzieci lub mlodziezy.
O dlugosci pobytu decyduje wiele czynników.
Gdy dziecko kwalifikowane jest do którejs z powyzszych form leczenia, rodzice zawsze maja
prawo i powinni zadawac pytania dotyczace specyfiki oraz zalet i wad zalecanego leczenia i
programu; kompetencji osób, które maja zajmowac sie dzieckiem; przewidywanego czasu
trwania leczenia; ewentualnych kosztów. W razie jakichkolwiek watpliwosci bez wahania niech
zasiegna opinii innego psychiatry dziecieco-mlodziezowego.
Powiazane tematy: O co pytac, gdy lekarz kieruje dziecko na szpitalne leczenie
psychiatryczne; Decyzja o leczeniu z uzaleznienia od alkoholu i narkotyków.

