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care plan



Care Programme Approach jest nazywany również CPA.

CPA zapewnia, że otrzymasz wszelką pomoc niezbędną do 
poprawy stanu Twojego zdrowia i jakości życia.
CPA jest wykorzystywany w sytuacji, gdy potrzebujesz 
pomocy więcej niż jednej osoby.

CPA sprawia, że wszyscy, którzy Ci pomagają,  
działają razem.

Najważniejszą osobą w ramach Twojego CPA jesteś Ty.

Zadaniem każdego, kto pojawia się w Twoim CPA, jest 
pomaganie Tobie.

Z tej broszury dowiesz się więcej na temat CPA.
 

Co to jest Care Programme
Approach?

in Leeds

Care Programme Approach

care programme
approach

Plan
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wspólne działania

ty

pomoc w twoim 
CPA



Będziesz mieć swojego Care Coordinatora.
Twój Care Coordinator dba o to, abyś otrzymał/-a potrzebne wsparcie.
Twój Care Coordinator daje Ci możliwość wypowiedzenia się na temat tego, 
jakiego wsparcia potrzebujesz w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia.
Twój Care Coordinator pilnuje, aby wsparcie i opieka, jakie uzyskujesz, 
przyczyniały się do poprawy stanu Twojego zdrowia i jakości życia.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące CPA, możesz je zadać swojemu  
Care Coordinatorowi.

 

Twój Care Coordinator

care
coordinator

?

care
coordinator
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pomoc wypowiedz się

wsparcie i opieka



Twoim Care Coordinatorem jest: 

………………………………………….....................................

Telefon

 …………………………………………....................................

Jeśli Twojego Care Coordinatora akurat nie ma, 
możesz pozostawić mu wiadomość. Możesz także  
poprosić o rozmowę z inną osobą zaangażowaną w 
udzielanie Ci pomocy.

Możesz również zadzwonić do

 …………………………………...........………………………… 

Telefon  

…………………………………………………...........................

Jeśli masz zaufanego przyjaciela, opiekuna, sąsiada lub 
pracownika socjalnego, możesz z nim porozmawiać.

 

Kto jest moim Care Coordinatorem?

care
coordinator
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Imię i nazwisko 
Care Coordinatora

Telefon

Telefon

Przyjaciel

Zostaw wiadomość



CPA składa się z 3 części.

Ocena pozwala ustalić, jakiej pomocy 
potrzebujesz w celu poprawy stanu zdrowia i 
jakości życia.

Plan opieki określa, jaką pomoc otrzymasz
w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

Kontrola umożliwia sprawdzenie, czy opieka 
rzeczywiście Ci pomaga.

 

Co się dzieje w ramach CPA?
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Ocena

Plan opieki

Kontrola planu 
opieki



Pierwszą część CPA stanowi 
ocena.

Ocena to ustalenie, jakiej pomocy potrzebujesz
w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

Poprawa stanu zdrowia i jakości życia oznacza coś innego 
dla każdej osoby.
Zapytamy, co poprawa stanu zdrowia i jakości życia ozna-
cza dla Ciebie.
Zapytamy Cię, jak według Ciebie będzie wyglądać Twoje 
życie, gdy poprawi się jego jakość. 

Pozwoli nam to określić, jakiej opieki i wsparcia
potrzebujesz.

W ramach oceny ustalimy również, jakiej pomocy 
potrzebujesz w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa. 

?

Ocena
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Ocena

Popraw stan zdrowia 
i jakość życia

Zadamy pytania

Wsparcie i opieka

Poczucie 
bezpieczeństwa



Wysłuchamy Twoich opinii na temat sposobu realizacji 
opieki i wsparcia.

Po zaakceptowaniu przez Ciebie metod opieki i wsparcia 
stworzymy plan opieki.

W ramach planu zostanie określony zakres czynności  
dla wszystkich osób zaangażowanych w udzielanie  
Ci wsparcia.

Ty i zaangażowane osoby otrzymacie kopię
planu opieki. 

 

Plan opieki

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan
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Twoja opinia

Tworzenie 
planu

Plan opieki

Rozdanie planu 
opieki innym



 
Realizacja planu opieki będzie kontrolowana 
przynajmniej raz do roku.

Kontrola oznacza sprawdzenie, czy plan
jest nadal odpowiedni do potrzeb.

Możesz wybrać, w jaki sposób i gdzie zostanie 
przeprowadzona kontrola.

Kontrola może polegać na spotkaniu z Tobą i z osobami 
udzielającymi Ci wsparcia.

Może się ona wówczas nazywać spotkaniem CPA.

Możesz również wybrać inną formę kontroli.

Twój Care Coordinator porozmawia z Tobą o kontroli.

Twój Care Coordinator zapyta, czy opieka, jaką 
otrzymujesz, przyczynia się do poprawy stanu Twojego 
zdrowia i jakości życia.
Możesz porozmawiać na ten temat podczas kontroli
albo poruszyć ten temat wyłącznie w rozmowie z Twoim 
Care Coordinatorem.

 

Kontrola
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Kontrola Twojego 
planu opieki

Kontrola

Rozmowa



Osoby zaangażowane w pracę z Tobą będą działać w oparciu o następujące zasady:

Wspólna praca
Będziemy pracować wspólnie z Tobą w celu ustalenia 
zakresu wsparcia, jakiego potrzebujesz.
Jeśli posiadasz opiekuna, możesz 
go również włączyć do CPA.

Poszanowanie Twojej indywidualności
Osoby udzielające Ci wsparcia będą szanować Twoją 
indywidualność, biorąc pod uwagę 
Twój punkt widzenia i Twoje pragnienia.

Uczciwe traktowanie
Wszyscy będą traktować Cię uczciwie. 
Nie będziesz dyskryminowany/-a z powodu koloru skóry
albo z powodu choroby lub niepełnosprawności. 
Jeśli inni ludzie będą traktować Cię inaczej z tych powodów, 
poprosimy ich, aby traktowali Cię uczciwie.

 

W jaki sposób poszczególne osoby 
będą ze mną pracować?

=
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Wspólna praca

Poszanowanie

Uczciwość



Istnieje kilka obszarów, w których możliwa jest poprawa stanu Twojego zdrowia i 
jakości życia:

W Twoim planie opieki ustalimy, jakiego wsparcia 
potrzebujesz w każdym z tych obszarów.
Twój Care Coordinator pomoże Ci określić, 
co jest dla Ciebie ważne.

 

Poprawa stanu zdrowia 
i jakości życia

Pomocna rodzina i 
przyjaciele

Miłe otoczenie Zainteresowanie kwestiami 
kulturalnymi i duchowymi

Umiejętność radzenia 
sobie ze stresem

50p2p

£1

Brak troski
o pieniądze

Robienie rzeczy, które się lubi

50p2p

£1
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Plan opieki



CPA służy zapewnieniu Ci właściwego wsparcia.
Możesz włączyć do CPA również 
inne osoby.

Twój Care Coordinator pomoże Ci włączyć 
do CPA inne osoby, jeśli wyrazisz taką wolę.
Może to być Twój opiekun, ktoś z rodziny 
lub przyjaciel.

Możesz również włączyć do CPA swojego adwokata.
Adwokat to ktoś, kto pomaga Ci wyrazić swoje zdanie 
albo wypowiada je za Ciebie.
Jeśli masz problemy z powiedzeniem tego, co chcesz na 
spotkaniach CPA, adwokat może Ci pomóc.

Twój Care Coordinator pomoże Ci w razie potrzeby 
znaleźć adwokata.
Możesz również skontaktować się z Leeds Advocacy pod 
numerem telefonu
0113 244 0606

Jeśli podlegasz przepisom Ustawy o Zdrowiu Psychicznym, 
możesz również uzyskać niezależnego adwokata ds. 
zdrowia psychicznego.
Jest to adwokat, który pomoże Ci wyrazić swoje zdanie na 
temat tego, co przydarzyło Ci się w związku 
z Ustawą o Zdrowiu Psychicznym.
Możesz skontaktować się z niezależnym adwokatem ds. 
zdrowia psychicznego pod numerem telefonu  
0113 247 0449.
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Kogo jeszcze
mogę włączyć do CPA?

advocacy

mental health
act

! ?
? ?
?

! !?

MDT

Multidyscyplinarny 
zespół

Wybór osób do 
pomocy

Ustawa o Zdrowiu 
Psychicznym



Opiekun to ktoś, kto zajmuje się Tobą bez wynagrodzenia.
Jeśli posiadasz opiekuna, możemy przeprowadzić ocenę 
potrzeb opiekuna.

Ocena potrzeb opiekuna pozwala ustalić, czego potrzebuje 
Twój opiekun do opieki nad Tobą.

Twój Care Coordinator może przeprowadzić ocenę potrzeb 
opiekuna, jeśli opiekun wyrazi taką wolę.

Opiekun może również zwrócić się po poradę do zespołu 
ds. opiekunów pod numerem telefonu
0113 2954445

Zespół ds. opiekunów udziela opiekunom 
indywidualnego i grupowego wsparcia.

Udziela on również informacji na temat działań 
edukacyjnych i społecznych.

12

Opiekunowie

in Leeds

Opiekun

Telefon

Zespół ds. 
opiekunów

Informacja



13
in Leeds

Jeśli stwierdzisz, że zaczynasz się czuć źle, 
powinieneś/powinnaś poinformować o tym 
swojego Care Coordinatora.

Możesz również poinformować swojego 
opiekuna, jeśli go posiadasz

albo inną osobę, do której masz zaufanie.

 

Jeśli stwierdzisz, że zaczynasz się czuć źle, możesz 
również zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego. 

Lekarz rodzinny poda Ci numer telefonu do opieki na 
telefon. Pracownicy tej opieki będą mogli Ci pomóc w 
sytuacji, gdy nie będzie na miejscu Twoich zwykłych 
opiekunów.

Możesz również zadzwonić pod numer                w celu 
uzyskania porady zdrowotnej.

Możesz wreszcie udać się do szpitalnego oddziału 
ratunkowego, jeśli sprawa jest pilna albo jeśli chcesz się 
poczuć bezpiecznie.

Również ktoś inny może stwierdzić, że zaczynasz się  
czuć źle.
Taka osoba może Cię o tym poinformować i próbować  
Ci pomóc.
Możesz potrzebować pomocy ze strony swoich zwykłych 
opiekunów lub innych osób/instytucji.

 

Co mogę zrobić w razie gdy poczuję się 
źle lub będę potrzebować pilnej pomocy?

care
coordinator

Lekarz

Nr tel. 111
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Twój plan opieki określa także działania 
na wypadek stanów nagłych.

Zawiera on oświadczenie składane z góry.
W oświadczeniu składnym z góry zawarte są wskazówki, 
jakiej pomocy oczekujesz, gdy poczujesz się źle.

Twój Care Coordinator może Ci udzielić szczegółowych 
informacji na temat oświadczenia składnego z góry.

 

Czy mogę wybrać, jakiej pomocy 
oczekuję, gdy poczuję się źle?

in Leeds

Plan

crisis plan
HELP

care
coordinator

Plan kryzysowy

Plan opieki

Care Coordinator
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Poinformujemy Twojego lekarza i osoby udzielające Ci 
wsparcia o Twoim CPA, chyba że nie będziesz sobie tego 
życzyć.
Czasami będziemy musieli przekazać informacje na Twój 
temat innym osobom.
Dzięki temu będą one mogły Ci pomóc.
Będziemy przekazywać wyłącznie informacje niezbędne do 
wykonania przez te osoby ich obowiązków.

Zawsze zapytamy Cię o zgodę na przekazanie informacji 
na Twój temat innym osobom.
Nosi to nazwę zapytania o wyrażenie zgody.

Zawsze zapytamy Cię o zgodę na przekazanie informacji 
na Twój temat innym osobom z wyjątkiem następujących 
przypadków:
• stanu nagłego
• gdy będziesz stwarzać zagrożenie dla siebie
• gdy będziesz stwarzać zagrożenie dla innych
• gdy jest to wymagane przez prawo

W celu udzielenia Ci odpowiedniej pomocy musimy 
przechowywać informacje na Twój temat. 
Będziemy te informacje przechowywać w sposób 
bezpieczny i poufny.
Jest to zobowiązanie noszące nazwę NHS Care Records 
Guarantee.

Twój Care Coordinator może poinformować Cię, 
kto może potrzebować informacji na Twój temat.

Możesz również skontaktować się z kierownikiem ds. 
ochrony informacji i danych pod numerem telefonu 0113 
305 5916.
Kierownik ds. ochrony informacji i danych to osoba 
kompetentna w zakresie bezpiecznego i poufnego 
przechowywania informacji.

Kto jest uprawniony do uzyskiwania in-
formacji na mój temat?

 

care coordinator

care
coordinator

Lekarz

Zgoda

Bezpieczeństwo 
informacji
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W jaki sposób mogę uzyskać wsparcie 
i poradę w większym zakresie?

Bardziej szczegółowe informacje i poradę możesz uzyskać 
w PALS.
PALS to skrót od The Patient Advice and Liaison Service.
PALS to usługa bezpłatna.

PALS może udzielić Ci porady w zakresie opieki.
PALS pomoże w razie potrzeby znaleźć inne możliwości 
opieki i wsparcia.

PALS pomoże rozwiązać problemy związane 
z naszymi usługami.
PALS zajmie się Twoimi ewentualnymi skargami.

PALS przestrzega takich samych zasad odnośnie do 
poufności przekazanych informacji.

PALS pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach  
od 9 do 17.
Możesz kontaktować się z PALS pod numerem telefonu 
0800 0525 790
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  
pals.lypft@nhs.net

 

P.A.L.S

 

you should

Porada

Skarga

Bezpieczeństwo 
informacji

Telefon i adres 
email
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Możesz również uzyskać informacje w Information 
for Mental Health. Information for Mental Health służy 
poradami i wsparciem.

Information for Mental Health pracuje
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17.

www.mentalhealthleeds.info
Możesz kontaktować się z Information for Mental Health 
pod numerem telefonu  
0113 275 2417.

 

 

Gdzie mogę uzyskać wsparcie 
i poradę w większym zakresie?

in Leeds

Informacja

Telefon i adres 
email
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Możesz nie być zadowolony/-a z zapewnionej opieki 
i wsparcia.

Możesz o tym porozmawiać ze swoim  
Care Coordinatorem.

Możesz o tym porozmawiać z adwokatem,  
który pomoże Ci wyrazić swoje zdanie.

Możesz o tym porozmawiać również z przyjacielem 
lub członkiem rodziny.

Możesz wreszcie o tym porozmawiać z PALS.

Jeśli nadal nie będziesz zadowolony/-a z zapewnionej 
opieki i wsparcia, wówczas powinieneś/powinnaś złożyć 
pisemną skargę w naszym dziale skarg.

Dział skarg
Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust 
Trust HQ
Twenty-one Fifty 
Thorpe Park 
Leeds 
LS15 8ZB

 

in Leeds

Co w przypadku, 
gdy będę chciał/-a zgłosić skargę?

P.A.L.S

complain

care
coordinator
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