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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pralr. Dziecka

Mclľek Michĺĺlak

2sR.422.14.2017.MK

Warszawa, 24 lipca 2017 roku
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biorąc pod uwagę liczne sygnały o nieefektywności stosowania instýucjonalnego

zobowiązania osób uzaleŻnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu'

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu geneľalnym z 23 maľca 2016 roku (znak:

ZsR.422.11.20l6.MK) zwrócił się do Ministra Zdrowia o ana|izę problemu i podjęcie

działan zmierzających do wprowadzenia rozwiązań mających na cęlu przyspieszenie

realizacji postanowień sądów, zobowiązujących osoby uza|eŻnione od alkoholu do poddania

si ę l eczeniu w stacj ona my m zakładzie lecznictwa o dwykowe go.

W odpowiedzi na powyŻsze wystąpienie, w piśmie z 23 maja 2017 roku (znak: ZP-

P.073.9.20ló (3))' Minister Zdĺowia poinformował, Że zdatzają się przypadki, gdy sądy

zwracają się jednocześnie do kilku zakładów lecznictwa odwykowego o wznaczenie terminu

przyjęcia dla osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu odwykowemu. W momencie

przyjęcia pacjenta na leczenie, sądy nie informują pozostałych podmiotów leczniczych o tym

fakcie, co skutkuje zaryŻaniem statystyki w zakresie |iczby osób oczekujących na pľzyjęcie

na leczenie odwykowe.

Takie działanie nie tylko wpływa na statystyki, ale może również przedłuŻać' czas

oczekiwania osób zobowiązanych do poddania się leczeniu odwykowemu na przyjęcie

do szpitala. Z uwagi na niewystarczającą liczbę miejsc w oddziałach leczenia uzaleŻnieĺ,

często nie jest możliwe niezwłoczne podjęcie |eczenia odwykowego przez osoby

zobowiązane do tego przez sąd. Zakłady lecznictwa odwykowego pľowadzą listę

oczekujących. Umieszczenie pacjenta na liście następuje w dniu zgłoszenia do zakładu.

Prowadzenie list oczekujących jest ustawowym obowiązkiem każdego świadczeniodawcy

mającym na celu zapewnienie pacjentom ľównego, sprawiedliwego i przejrzystego dostępu
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do świadczeń opieki zdrowotnej. Bľak stosownej infoľmacji z sądu powoduje

niepľawidłowość prowadzenia tych |ist, gdyŻ wśród osób oczekujących mogą znajdować się

pacjenci przyjęcijużna leczenie w innym zakładzie.

Najwyższa Izba Kontľoli również wskazuje, Żę bardzo długi czas oczekiwania osób

zobowiązanych do poddania się leczeniu na przyjęcie do szpitala znacząco obniza

skuteczność instytucjonalnego zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, które

w załoŻeniu służy usunięciu zagtoŻenia, jakie osoby nadużywające alkoholu stwarzają

w ľelacjach rodzinnych i społecznych. Przewlekłe postępowanie sprawia, Że osoby

uzaleŻnione od alkoholu pozostają w swoich rodzinach i środowisku, a pod wpływem

alkoholu nadal stwarzają zagrożenie dla Życia i zdrowia domownik ów otaz innych osób.l

Mając povĺyŻsze na uwadze, na podstawie art. 10a ustawy z 6 stycznia 2000 roku

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), Rzecznik Pľaw Dziecka zwraca się

z pľośbą o uwľażliwienie wszystkich sędziów orzeka1ących na teľenie Państwa Apelacji

na opisany problem i konieczność niezwłocznego informowania zakładów lecznictwa

odwykowego o fakcie przyjęciaosoby zobowiązanej na leczenie odwykowe.
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