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PTUA
, Centrum Medyczne MASZACHABA sp. Z o.o.
brak funduszy
, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
niska kwota finansowania w ramach kontraktu z NFZ
brak wsparcia finansowego dla placówki ze strony samorządu
Chrzanów, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
niewystarczający kontrakt z NFZ
Jordanów, NZOZ 'DOM" Ośrodek Psychoterapii
trudności współprac z innymi instytucjami (sąd, gmina, interwencja kryzysowa)
Kraków, Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych"
zbyt niski kontrakt z NFZ
Kraków, KCTU Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
niska cena za pkt jednostkowy w ramach kontraktu z NFZ oraz UMK - niski kotrakt z
UMK w stosunku do ubiegłego roku. Opóźnienie kontraktu - zmiana warunków
powodująca trudności w jego realizacji (osobny harmonogram, wymaganie zameldowania)
niska cena za punkt w ramach kontraktu z NFZ oraz UMK, niski kontrakt z UMK w
stosunku do roku ub.
opóźnienie kontraktu z UMK i zmianna warunków powodująca trudności w jego realizacji
(osobny harmonogram, wymóg zameldowania pacjenta)
Kraków, Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
zbyt niski kontrakt z UMK w stosunku do ub roku
opóźnienie kontraktu z UMK i zmiana warunków powodująca trudności w jego realizacji
(osobny harmonogram, wymaganie zameldowania od pacjentów - dostosowanie się do tej
zmiany obiżyło możliwości płynnej jego realizacji
Kraków, NZOZ "DOBREJ NADZEI"
zbyt niski kontrakt z NFZ
Kraków, NZOZ "DOBREJ NADZIEI"
brak windy dla osób niepełnosprawnych i innych udogodnień (toalety dla osób
niepełnosprawnych)
zbyt mała liczba uzależnionej od alkoholu młodzieży, co widac w niskim wykonaniu
kontraktu NFZ (20% rocznie)
Kraków, Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
zbyt mały metraż, brak środków na pomieszczenie placówki
niewielki kontrakt
trudnosci z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych (brak środków)

Kraków, Szpital Specjalistyczny im Ludwika Rydygiera
warunki lokalowe (stary budynek)
Myślenice, SP ZOZ
za mało etatów
zbyt małe wsparcie samorządów
za mały kontrakt NFZ
Olkusz, NZOZ Nowy Szpital Przychodnia Wielospecjalistyczna
niewystarczająca kadra, baza lokalowa
brak wyposażenia technicznego
brak pielęgniarki, rejestratorki
Oświęcim, Centrum Psychoterapii SOBRIETAS
brak współpracy z samorządami lokalnymi
Oświęcim, NZOZ Centrum Psychoterapii "Sobrietas"
brak współpracy z samorządami lokalnymi
brak współpracy z samorządami lokalnymi
Oświęcim, ZOZ w Oświecimiu Poradnie Specjalistyczne
ograniczenia dostępu - brak wind
rotacja kadry - niskie płace
budynek wymaga docieplenia i remontu dachu
Wieliczka, SP ZLO Miejska Przychodnia Zdrowia
trudności lokalowe
Zakopane,
brak na terenie specjalistów chętnych do pracy
problemy finansowe

COTUA
Kraków, Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Babińskiego - WOTUW
odczuwalny brak jeszcze jednej Sali do terapii grupowej
niewystarczajaca w stos. Do wymogów - liczba komputerów
Makow Podhalański, Ośrodek Terapii Uzależnień "Terapia od Zaraz"
brak kontraktu z NFZ

DOTUA
Andrychów, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
niski wymiar zatrudnienia, brak 1 etatu pracownika merytorycznego
Kraków, KCTU Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
mała liczba pacjentów zainteresowanych leczeniem w oddziale dziennym
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Kraków, Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Babińskiego - WOTUW
brak lekarza na stałe - ciągle zmiany, ciagły stan zagrożenia co do istnienia placówki
Oświęcim, NZOZ Centrum Psychoterapii "Sobrietas"
brak współpracy z samorządami lokalnymi

OLAZA
Kraków, Szpital Specjalistyczny im. dr. J.Babińskiego - WOTUW
kradzieże wśród pacjentów
brak drukarek
brak klimatyzaci w salach chorych i w gabinetach
Nowy Targ, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ulotki, broszurki, materiały edukacyjne
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