
Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że

od 1 października 2022r Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, we współpracy z Poradnią Zdrowia 
Psychicznego Integritas sp. z o.o. w Oświęcimiu, oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego SGZOZ w Chełmku 
rozpoczął realizację Programu Pilotażowego w Psychiatrii, w ramach którego działa Centrum Zdrowia 
Psychicznego świadczące pomoc psychiatryczną dorosłym Mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego.
Celem Programu jest wprowadzenie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w oparciu o działalność Centrów Zdrowia Psychicznego. 

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym można otrzymać pomoc przez całą dobę:

-bez umawiania się na termin, 

-bez skierowania

-bezpłatnie

W tym celu należy skontaktować się z jednym z dwóch Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych w Oświęcimiu lub w Chełmku:

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny to miejsce, do którego mogą zgłaszać się wszystkie osoby doświadczające kryzysu psychicznego, a także poszukujący 
dla nich pomocy bliscy i przyjaciele. Dyżurujący w nim koordynatorzy opieki wstępnie zdiagnozują problem zdrowotny, udzielą wszelkiej potrzebnej 
informacji, zaproponują właściwy rodzaj terapii i wsparcia, pokierują i ustalą termin udzielenia dalszych świadczeń. 

Leczenie zostanie dostosowane tak by było odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania pacjenta. 

Jeśli stan zgłaszającej się osoby zostanie oceniony jako pilny, jej leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego rozpocznie się do 72 godzin od konsultacji w PZK. 

PZK pracują 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Można się do nich zgłosić:

-osobiście : 

PZK Oświęcim: ul. Żwirki i Wiguru5 32-600 Oświęcim oraz 

PZK Chełmek: ul Staicha 1, 32-660 Chełmek

-telefonicznie:

PZK Oświęcim: 574965059, 574964971

PZK Chełmek: 508824808, 508825850

- poprzez pocztę elektroniczną:

PZK Oświęcim : pzk-oswiecim.czp@szpitaloswiecim.pl

PZK Chełmek: pzk-chelmek.czp@szpitaloswiecim.pl

Nasze Centrum Zdrowia Psychicznego składa się z 4 współpracujących ze sobą komórek:

1. Poradni Zdrowia Psychicznego „Integritas” z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym w Oświęcimiu przy ul Żwirki i Wigury 5 , oraz Poradni Zdrowia
Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym w Chełmku ul. Staicha 1

2. Zespołu Leczenia Środowiskowego „Integritas”  w Oświęcimiu przy ul Żwirki i Wigury 5

3. Oddziału Psychiatrycznego Dziennego mieszczącego się w Szpitalu w Oświęcimiu

4. Oddziału Psychiatrii i Psychosomatyki mieszczącego się w Szpitalu w Oświęcimiu

Centrum nie udziela świadczeń zdrowotnych osobom niepełnoletnim, ani nie prowadzi leczenia odwykowego uzależnień. 

Aby poprawić jakość świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej Mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego 
jesteśmy otwarci na współpracę z Ośrodkami Opieki Społecznej, placówkami opieki zdrowotnej 
szczególnie POZ, z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, organizacjami i 
stowarzyszeniami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia, oraz grupami samopomocowymi 
pacjentów i ich rodzin.

Zapraszamy w tym celu do kontaktu z jednym z dwóch Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych, 

lub kierownikiem CZP Anetą Kóską, na nr tel: 798897499, lub e-mail aneta.koska-czp@szpitaloswiecim.pl


