UCHWAŁA NR XLII/477/2002 z dnia 25 marca 2002 roku

UCHWAŁA NR XLII/477/2002
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2002 roku
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia w Krakowie oraz przekształcenia Szpitala
Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590), art. 2 ust. 2, art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 i
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i
rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w
sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000r. Nr 3, poz. 44) Sejmik
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekształca się z dniem 1 czerwca 2002 roku zakład lecznictwa odwykowego Małopolski Ośrodek Leczenia Odwykowego, będący jednostką organizacyjną
Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie w Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia, merytorycznie i organizacyjnie wyodrębnioną
jednostkę Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
§ 2.

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia należy
w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej
i stacjonarnej terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, przede
wszystkim dla ludności z terenu województwa małopolskiego,
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od substancji
psychoaktywnych,

3) promocja zdrowego stylu życia i prewencja uzależnień,
4) udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego,
5) koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa,
6) działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania
i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia
Uzależnień i związanych z nim problemów oraz lecznictwa odwykowego na terenie
województwa, a także ocena tych danych,
7) przygotowanie i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
8) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe
pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób
współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego
w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń.
9) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz z grupami samopomocowymi,
10) przygotowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania innym
uzależnieniom.
§ 3.

Na pokrycie kosztów utworzenia Ośrodka, o którym mowa w § 1, przeznacza się
środki z budżetu Województwa Małopolskiego.
§ 4.

Nowa struktura organizacyjna Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie zostanie określona w
statucie uchwalonym przez Radę Społeczną Szpitala, który podlega zatwierdzeniu
przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
(WOTUW) związane jest z obowiązkiem zorganizowania wojewódzkiego ośrodka
terapii uzależnień i współuzależnień przez zarząd województwa, co wynika z art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) oraz
wydanego na jego podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia
1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i
rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki
zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U.
Nr 3 poz. 44 z 2000 roku). Utworzenie tego Ośrodka zostało również przewidziane
jako jeden z priorytetów w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
(Rozwiązanie A.3.4 - przeciwdziałanie patologiom społecznym; Zadanie:
ograniczenie uzależnień zwłaszcza wśród młodzieży; Priorytet: utworzenie
wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnień i współuzależnień).
WOTUW ma realizować nie tylko zadania przewidziane ww. aktami prawnymi, tj.
zadania z zakresu terapii uzależnień od alkoholu (w tym przygotowanie i realizację
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych),
ale również zadania z zakresu profilaktyki narkomanii i epidemii HIV, terapii
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a także związane z
przeciwdziałaniem innym uzależnieniom. Pozwoli to w sposób kompleksowy
realizować główny cel, jakim jest poprawa zdrowia psychicznego i redukcja
szkodliwych skutków uzależnień wśród ludności Małopolski. Jego osiągnięciu
służyć będzie realizacja celów stawianych przed WOTUW, a w szczególności
zmniejszenie spożycia alkoholu w populacji Małopolski, ograniczenie używania
substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych.
Taki zakres działań pozwoliłby na koncentrację wszystkich ustawowych zadań
województwa w jednym wyspecjalizowanym ośrodku.
Sfinansowanie utworzenia ośrodka jest przewidziane w budżecie Województwa
Małopolskiego w dziale 851, rozdziale 85195, paragrafach 2560 oraz 6220 na
łączną kwotę 500.000 PLN. Podstawowym źródłem finansowania działalności
Ośrodka będą kontrakty zawierane z Małopolską Regionalną Kasą Chorych oraz
ewentualnie środki pozyskane od Miasta Kraków, gdyż z uwagi na lokalizację
WOTUW na jego terenie, będzie on w dużej mierze służył mieszkańcom Krakowa.
Ponadto, jego bieżąca działalność może być finansowana z opłat za zezwolenia na
obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, wydawane
przez marszałka województwa dla podmiotów z terenu województwa
małopolskiego (art. 9 ust. 2, art. 93 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Mając na uwadze zapisy §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31
grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania
i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki
zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U.
z 2000r. Nr 3, poz. 44) organizowanie Ośrodka odbywa się przy pozytywnej opinii
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. PARP-a przekazała
pozytywną opinię 20 marca 2002 roku.

