
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  5 sierpnia 2008 r.

Nr posiedzenia: 29

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Okła – zastępca przewodniczącego komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
(druk senacki nr 218 , druki sejmowe nr 78 i 726 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Agata
Karwowska-Sokołowska.

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Marek Twardowski,
− zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Wojciech

Kłosiński,
− główny specjalista w Departamencie Prawnym Maciej Dudek

− Narodowy Fundusz Zdrowia:
− główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Elżbieta Czarnecka

− Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:
− kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Jacek Wciórka

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Rozpatrywaną ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski.
Nowelizacja ma na celu stworzenie dla Rady Ministrów podstawy prawnej do podjęcia działań
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Realizacja tego celu polega na zamieszczeniu delegacji
ustawowej do wydania rozporządzenia określającego Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego.
Głównym powodem podjęcia działań w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego na tak szeroką
skalę jest między innymi wzrost od początku lat dziewięćdziesiątych zachorowalności na
zaburzenia psychiczne, istniejący od wielu lat deficyt kadry i środków w psychiatrycznej opiece
zdrowotnej, konieczność dostosowania opieki psychiatrycznej do współczesnych standardów.
Minister zaznaczył, że Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Będzie on przyjmowany na określony czas. Planuje się, że
pierwszy program będzie obowiązywał pięć lat (2009–2013).
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Profesor Jacek Wciórka zaakcentował, że ustawa przewiduje również wprowadzenie mechanizmu
stałego monitoringu i kontroli realizacji Programu. W tym celu przewidziano, że corocznie
do 30 września minister właściwy do spraw zdrowia będzie przedkładał Radzie Ministrów
sprawozdanie z realizacji Programu. Profesor Jacek Wciórka zaznaczył, że ustawa kładzie duży
nacisk na działania profilaktyczne i promocję zdrowia psychicznego oraz na prace naukowo-
badawcze.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym, z wyjątkiem
art. 2 ust. 4 pkt 2 nowelizowanej ustawy.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek, zgłoszono też jeden wniosek mniejszości, który
przedstawi senator Janina Fetlińska.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Władysław Sidorowicz.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła  Beata Krupe


