Sanok, dnia 25 stycznia 2022 r.
OR.0026. 5 .2022

Pan
Robert Pieszczoch
Przewodniczący
Rady Powiatu Sanockiego

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Damiana Biskupa z dnia 29 grudnia 2021
r. dot. powołania zespołu ds. organizacji działalności wspólnej jednostek Powiatu Sanockiego
i innych instytucji, której celem byłaby pomoc oraz działalność na rzecz osób z problemami
natury psychicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób młodych
z terenu Powiatu Sanockiego, informujemy, że w tej sprawie zostały podjęte następujące
działania.
W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Starosty Sanockiego z osobami
związanymi zawodowo z problemami poruszonymi w interpelacji. W spotkaniu uczestniczyli
dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Sanocki wraz z pedagogami szkolnymi
i psychologami (SOSW), dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku oraz
trzech psychologów zatrudnionych w PPP, dyrektor PCPR w Sanoku z pracownikiem,
naczelnik Wydziału Oświaty z pracownikiem – łącznie 26 osób. W wyniku debaty ustalono, że
należy rozważyć zatrudnienie dodatkowych psychologów (np. w PCPR na ½ etatu), poprawić
dostępność do lekarzy psychiatrów; brakuje również ośrodka terapii dla rodziny.
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Wnioski ze spotkania:
Potrzeba zatrudnienia psychologów w szkołach podstawowych i przedszkolach na etat,
a nie na umowę zlecenie;
Potrzeba zatrudnienia psychologów w szkołach ponadpodstawowych na etat, aby zapewnić
ciągłość pomocy psychologicznej;
Potrzeba zapewnienia dostępności psychiatry dziecięcego i psychologa w SPZOZ
w Sanoku bezpłatnie i codziennie;
Potrzeba zorganizowania punktu interwencji kryzysowej (na wzór pogotowia
opiekuńczego).

W dniu 20 stycznia 2022 r. temat poruszony w interpelacji Pana Radnego Damiana Biskupa
był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sanockiego z udziałem Pani Niny Bober –
kierownika Oddziału Terapii Uzależnień SPZOZ w Sanoku. Przedstawiła ona sytuację
w Powiecie Sanockim i w ościennych powiatach: leskim i bieszczadzkim w zakresie
dostępności opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiła plany
NFZ w zakresie powołania Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lesku,
w skład którego wejdą funkcjonujące obecnie oddziały dzienne oraz poradnie zdrowia
psychicznego i terapii uzależnień. Podczas dyskusji zgodzono się co do konieczności
wzmocnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku oraz potrzeby zapraszania
psychologów z poradni do szkół na spotkania z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami

Po dyskusji sformułowano następujące wnioski:
1. Należy rozszerzyć dostępność psychologów w szkołach poprzez zatrudnienie ich
w wymiarze godzin większym niż obecnie;
2. Należy rozszerzyć działalność Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
SPZOZ w Sanoku poprzez zatrudnienie przynajmniej jeszcze jednego lekarza psychiatry
dziecięcego (na przynajmniej jeszcze jeden dzień) w SPZOZ w Sanoku w celu zwiększenia
jego dostępności dla pacjentów.
Ustalono, że w tej sprawie odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z udziałem Pani Niny Bober,
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku oraz dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.
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