UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejsza uchwała dotyczy zmiany uchwały Nr 25/1233/18 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z rozdz. VII ust. 3 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
(Dz. U. poz. 1492) jednym z zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Profilaktyka
problemów zdrowia psychicznego jest powołanie zespołu koordynującego działanie
i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki
zaburzeń psychicznych.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane – tak stanowi art.1 ust.1 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Obowiązująca ustawa obejmuje
realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, w szczególności:
1) promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej
i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym;
3) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości , a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Zadania, o których mowa w pkt 1, realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020, a zadania wymienione w pkt 2-3 poprzez działania określone
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
Jednym z zadań samorządu województwa w zakresie realizacji Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020 jest powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia
Psychicznego koordynującego i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.
Do zadań zespołu należy przygotowanie, realizacja, koordynowanie oraz monitorowanie
Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.
Program docelowo będzie się skupiać na wyznaczaniu priorytetów w obszarze zdrowia
psychicznego w nadchodzących latach, w tym na prognozowaniu potrzeb zdrowotnych
w oparciu o analizę wskaźników oraz zasobów na obszarze województwa kujawskopomorskiego.
Zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 w skład Zespołu wchodzą
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz
systemu oświaty.
W związku z powyższym 27 czerwca 2018 r. został powołany Wojewódzki Zespół
ds. Zdrowia Psychicznego. Jednakże z powodu zmian personalnych na stanowiskach pracy
należy dokonać aktualizacji składu ww. Zespołu.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian innych uchwał lub zarządzeń oraz
nie powoduje skutków finansowych dla budżetu województwa.

