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Przedmiot konsultacji: zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
w7 sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w
Siemianowicach Śląskich na lata 2020-2022.
Podstawa: Zarządzenie Nr 826/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 2
grudnia 2019 r.
Termin rozpoczęcia: 3.12.2019 r.
Termin zakończenia: 9.12.2019 r.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w zakładce
stowarzyszenia - www .siop.siemianowice.pl.
3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ul.
Michałkowicka 105,
4) na łamach gazety lokalnej.
Konsultacje społeczne odbyły7 się w formie opinii mieszkańców; organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, zrzeszeń i innych zainteresowanych wyrażonym na formularzu konsultacyjnym
stanowiącym załącznik do zarządzenia i przesłanych lub złożonych:
1. pocztą elektroniczną na adres: ratusz ¿¿iim.sicmianowicc.pl,
2. przesłanych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul Jana
Pawła II 10,
3. dostarczonych osobiście do kancelarii podawczych Urzędu Miasta Siemianowice
Śląskie.
W wyznaczonym terminie na temat konsultowanego projektu Uchwały Rady Miasta
Siemianowic Śląskich w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Siemianowicach Śląskich na lata 2020-2022 wpłynęły opinie, uwagi,
propozycje zmian zapisów przedmiotowego projektu uchwały wniesione przez jednego
mieszkańca Siemianowic Śląskich, na które udzielono odpowiedzi. Propozycje dotyczyły:
1.Możliwości przeszkolenia lekarzy i położnych, którzy mają pod opieką kobiety w ciąży
wr celu instruowania takich kobiet o skutkach wystawiania dzieci w7wieku 0-3 na ekspozycję
bodźców7(telewizory, smartfony, tablety) które upośledzają rozwój lewej półkuli mózgowej
i są przyczyną ORM - propozycji nie uwzględniono, ponieważ nie jest to przedmiotem
konsultowanego dokumentu;
2. Propozycji zagwarantowania dla lekarzy i położnych odpowiednich materiałów
informacyjnych dla kobiet ciężarnych i ich rodzin- propozycji nie uwzględniono, ze względu
na brak związku z programem;
3. Propozycja opłacenia czasu lekarzy i położnych podczas którego będą uświadamiać
kobietom ciężarnym i matkom skutki włączania dla dzieci telewizora oraz tableta bądź
smartfona zwłaszcza w okresie 0-3 - propozycji nie uwzględniono, ze w7zględu na brak
spójności z Narodowym Programem Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022
z proponowanymi zadaniami;
4. Propozycja wprowadzenia kampanii w żłobkach: miejskich i prywatnych, które uzyskują
dotacje z Urzędu Miasta, uświadamiającej rodzicom konsekwencje nadmiernego wy stawiania

dziecka na bodźce multimedialne (przy wejściu do tych instytucji stale powinien wisieć plakat
który w rozsądny sposób będzie przypominał o tych problemach) - nie uwzględniono,
ponieważ proponowana kampania nie dotyczy konsultowanego projektu dokumentu;
5. Propozycja prowadzenia kampanii w przedszkolach: plakaty, informacja dla rodziców
podczas zebrań oraz praca psychologów z nauczycielami i uczniami w celu promowania
alternatywnych do medialnych form spędzenia wolnego czasu- propozycji nie uwzględniono z uwagi na fakt, że kampanie informacyjne są przewidziane w konsultowanym dokumencie.
Dodatkowo wniesiono uwagi:
- strona 5 akapit 2 zdanie 2 dodać to co w nawiasie: „widzimy znaczny wzrost ilości chorych
(cierpiących na) choroby psychiczne...’*- uwaga nie została uwzględniona - z uwagi na fakt,
że nie wnosi ona znaczących zmian do treści merytorycznych programu,
- strona 5 ostatni akapit wymaga przeredagowania ze względu na brak spójności logicznej propozycji nie uwzględniono - z uwagi na fakt, że brak podstaw do zmiany treści
konsultowanej,
- strona 8 Trudno zaliczyć prowadzenia wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach
rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym, dorosłych, osób starszych do zadań kształtowania
stylu życia i zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego (kwestia przeredagowania) nie uwzględniono propozycji, ze względu na fakt, że nie wnosi ona znaczących zmian
do treści merytorycznych programu.
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Sprawozdanie z konsultacji sporządzono dnia 11.12.2019 r.

