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2. Zawiadomienie ' poradni odwykowej o terminie
zwolnienia z zakładu osoby uzależnionej powinno nastąpić
w ciągu 14 dni przed ,przewidywanym dniem zwolniema,
a jeżeli nie ITlOŻna przewidzieć dnia zwolnienia', - niezwłocznie po zwolnieniu.

Poz. H3 i: 114

wspóldziałajqcego

niez ,

z nimi personelu penitencjarnego

zakładów, w zakresie leczenia i profilaktY'ki pq.eciwalkohol owej zapewniają w yznaczone zaklady społeczne, slużby

zdrowia .'
§ 12. Dokum e ntację i sprawozdawc zość statystyczną

3. Zwalnianego z zakładtł informuje się o potrzehie
zgłoszenia się do dalszego leczenia odwykowe go w poradni w ciągu 7 dni od dnia zwolnienia.

>o dotycz.ącą

leczenia odwykowego osób uzależni on yc h prowddzi się w poradniach i oddżiała,ch' odwykowych vv 'zakładach na zasada ch obowiązujących w' , zakladach 'spo.
łecz nych , s łużby zdrowia, a ponadto dokonuje się adnotacji
§ 10. Poradnie i oddziały odwykowe w zakl adilch
dotyczących tego lec zenićl w indywidualnej dokumenta- ,
współdziałają z własciwymi instytucjami i organizacjami
cji lekarskiej osób uzależnionych, prowadzonej p r ze z , slużspołecznymi zajmującylni Się działalnością plzeciwalk oho- '
bę zdrowia więziennictwd.
'
lową, 8 zwłaszcza z terenowymi" oddzia łami Społecznf'go
Komitetu Przeciwa lkoholowego.

§ 13.
ja 1983 r.

§ 1I. Szkolenie i doskonalenie za-wodowe personelu

poradni i

od1ziałów ,

odwykowych w

zakładach,

jak

Rozporządżenie

wchodzi w
"

życie L

dniem 13 ma·
,

,

Minister Sprawied!iwosci : ,S. Za'i'vadzM

IÓW- .
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, ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA

ZDROWIA, I

z dnia [, maja 1983

,,'

OPIEKI

~POtEGZNEJ

r.

w sprawi~ zakładów , l~cz,nłctwa odwykowego, -f domów pomocy społecznej dla osób ~ uzależnionych od .alkoholu
"oraz udziału' -placó'Welrc, podstawowej opieki zdr,o wotnej w sprawowaniu " opieki nad osobami , uzaleiniony.mł , ,,od
,
alkoholu.
Na podstawie, art.- 22 , ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
1982 r., o wychowaniu w ' trzeźwości
przeciwdziałaniu ' alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35; poz. 230)
zarządza się. co następ\:lje :

26

października

§ L

Rozporządzenie określa:

organizację, zasady funkcjonowania i rodzaje Zakła
dów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy
społecznej dla osób uzaleznionych od alkoholu,
2) zasady udziału placówek podstawowej opieki z(lroWolnej w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi -od
alk 'o holu,
3) zasady współdziałania w zakresie sprawowania ąpie
ki pad uzależnionymi od alkoholu z instytucjami pań
stwowymi iorganizacjal)1i społecznymi.
4) warunki. jakie powinny spełniać zaklady lecznicze
dla takich osób, plowadzone poza zakladami spolecznymi służby ' zdrowia.

1)

§ 2. I. Zakłady lecznictwa odwykowego wchodzą w
skład systemu opieki -zdiowotnej jako komórki organiza-

cyjne zakładów opIeki ,zdrov.:otn'ej lub jako samodzielne
zakłady opieki zdrowotnej. '
,

r

2. Zakładem ' .lecznictwa odwykowego kieruje lekarz
luh inny pracownik medyczny z wyzszym wykształceniem,
mający odpowiednie kwalifikacje.
L Zakładami lecznictwa odwykowego są :
- I) obwodowa, prJradnia odwykowa,
2) wojewódzka przychodnia odwykowa.
3) oddział de,to,ksykacyjny,
41 oddział odwykowy,
5) dzienny luh notny oddział, odwykowy;
6) oŚlocIek leczenia odwyk oweqo.
~. SlacjonarnYl11i zakładami lecznictwa ocliWykowego
są ' oddzial-y odwykowe i detoksykacyjne ,
3. Wsklad zakldflówlecznictwa tHlwykowego ffi0gą
wchod7if hoslel'e dla "sóh; które przeszły intensywne leczenie odwykowe.
§ 3.

J

-

4. Zakłady lecznictwa odwykowego
z zakładami pracy chronionej. w których
osoby uzależnione od alkoholu.

współdziałają
są

zat~udnione '

,

'.

§ 4. W sprawowaniu opieki zdrowotnej i społecz nej
nad OSObami uzależnionymi od alkoholu u<::zestnićzą :
1) placówki podstawowej opieki zdrowotnej wła śc iwe ze
względu

n,i"miejsce zamieszkania, p raCy lub nauki
tych osób,
2) szpitale oraz sanatoria przeciwgruiJicze, '
3) domy pomocy społecznej dla osóbuzaleznionych od'
alkoholu lub wydzielone oddzialy w domach pomocy
społeczne] dla przewlekle chorych ze schorzeniami
układu nerwowego.
§ S. L, Obwodową poradnię odwykąwą ~worzysię
w kaid ym 'obwodzie 7,apobiegawczo-Ieczniczym.

2. Do zadań obwodowej ,poradni odwykOW ej nale-ży
w

szczególności:

świadczeń zilpobi ega wczoc
-leczniczych i rehabilitacyjnych,
2) organizowanie i prowadzenie terapii grupowej,
3} organizowanie klubów pacjentów oraz opieka nad ich

I) udzielanie indywidualnych

działalnością,

4) współdziałanie ze środowiskiem zamieszkania. , pracy
lub nauki pacjenta oraz z jego rodziną. '
5) koordynacja leczenia odwykowego prowadzonego w
obwodzie zapobiegawczo-leczniczym .oraz udzielanie
konsultacji i instruktażu Vi zakresie leczenia odwykowego lekarzom podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej,
6) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowozdrowotnej.
'
§ 6. I.
się

w

Wojewódzką

przychodńię

odwykową

twony

każdym wojewóąztwie,

2. Do zadań wojewódzkiej przychodni odwykowejna,~
leży:

\""

'

.

(

świadczeń specjalistycznyCh i konsultacyj'nych,
2} prowadzenie działalności metod,yczno·organizacyjnej,
3} podnoszenie kwaiifikacji zawodowych pracowników
medycznych, zatrudnionych w lecznictwie , odwyko-,
wym,
4} wykonywanie zadań obwodowej poradni odwykowej
dla ludności określonego terenu.

cI) udzielanie

3. Wojewódzką przychodnią odwykową kieruje leo
I
karz
.
'
detoksykacyjne i oddziały odwykowe
WChodzą w skład szpitali psychitltrycznych lub ogólnych,
' oś rodków leczenia odw ykowego albo innych ' zakładów
opieki stacjonarnej,
.
§ 7.

Oddziały

§ 8. l. Do zadań oddziału detoksykacyjnego należy
udzj'elanie świadczeń leczniCzo-zapobiegawczych W zakresieprzewidzianym dla oddziałów szpitalnych, a w szcze-

.

gólności:

detoksykacja,
2} 'nawiązanie kontaktu

terapeutycznego

z

pacjentem

i środowiskiem jęgo zamieszkania, pracy lub nauki

óraz z jego

scowych poradnia ·odwykowa.
ne i nocne oraz hostel.

rodziną,

3}podjęcie wstępnych oddziaływań

terapeutycznych, .
, " 4} . zapewnienie pac1entom ,dalsz€goJeczenia lub opieki
w placówce leczniczej" rehabilitacyjnej lub opiekuń: ,.
,czej.
2. Oddziałem detoksykacyjnym kieruje lekarz.

,
'., § 9, Do zadań Qddziału odwykowego nale~y 'udziela-

ocld'ziałyodwykowe

....

dzien-

'

3. ,Ośrodek leczenia odwykow ego tworzy się w mia- '
stach liczących powyżej JOO tys. mieszkańców oraz w
innych miejscowościach, w których pozwalają na to warun ki.
4. Ośrodek leczeńia odwykowego jako samodzi elny
zakład opieki zdrO\votnej jest tworzony przez terenowy

organ administracji

państwowej

stopnia wojewódzkiego.

§ 13. 1. Hostele są tworzone jako komórki orga ni"
zacyjne zakladów lecznictwa odwykowego.
2. , Do zadań hosteh,J j:J.ależy l'ldostępnienie pacjentom..
którzy ' przeszli intensy wne leczęnie odwykowe, tymcz~
sowego zakwaterowania do czasu usamodzielnienia się
a lbo uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

3. Hostel zapewnia osobom zakwaterowanym możli
wości przygotowania posiłków we własnym zakresie 'oraz

wykonywanie

• 1)

.
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czynności

higienicznosanitarnych .

Hostel kształtuje umiejętnośc samoobsługi, współ
w grupie i utrzymania się z pracy zarobkowej poza
hostelem.
.
4.

życia

5. Hostel prowadzi program leczniczo-rehabilitacyjny
lub korzysta z zajęc organizowany(:h przez inną komórkę
organizacyjną zakładu lecznictwa ,odwykowego.
6. Hostelem kieruje pracownik medyczny .z
lub

wyższym

średn~m wykształceni!:!m.

,

,

n~e świadczeń

leczniczo-zapobiegawczych w zakresie prze~
widzianym dla oddziałów szpitalnych, z uwzględnieniem
postępowania psychoterapeutycznego i ' socjoterapeutycznego, a ponadto:
1) organizowanie i udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu ich spraw życiowych,
2) ' zapewnienie pacjentom dalszego leczenia albo opieki
w odpowiedniej placówce leczniczej, rehabilitacyjnej
lub opiekuńczej.
" .,

"

§ .10. l. Oddział odwykowy dzienny jest przezna:
czony dla pacjentów czasowo niezdolnych do pracy lub
niepracujących, wymagających kontrolowanego leczenia
w warunkach częściowej hospitalizacji.

2. Do zadań oddziału odwykowego dziennego należy '
udzielanie świadczeńzapobiegawczo-Jeczniczych i rehabilitacyjnych, z zapewnieniem pacjentom odpowiednich warunków byt?wych i środowiskowych.
§ 11. 1. Odd'ziały odwykowe nocne są tworzone jako '
kOmórki organizacyjne stacjonarnych zakła4ów lecznic"
twa odwykowego.

2. Oddział od'Nykowy nocny jest przeznaczony dla
pacjentów wykonujących pracę zawodową, wymagają-
cyc h' takich ,warunków do prowadzenia leczenia odwyko"
wego, , które nie są . możliwe w i,c h miejscu zamieszkania:

3. Do

oddziałów

§ 14. 1. Do zadań domów pomocy społecznej dla
osób uzależnionych od alkoholu należy zapewnienie świad
czen udzielanych' przez domy pomocy
społeCznej,
z uwzględnieniem szczególnych warunków odpowiadają-'
cych sprawności psychicznej i fizycznej tyc,h osób.

2. Osobom, których stan zdrowia rokuje poprawę,
zapewnia się odpowiedni program rehabilitacyjny.
3. Świadczenia domu pomocy' społecznej dla osób
uzależnionych od alkoholu są Odpłatne ' na zasadach przewidzianych 41a ' domów pomocy spolecznej.
domów pomocy społecznej dla osób
od alkoholu przyjmowane są osoby:
l) na podstawie orzeczt'nia sądu o umieszczeniu w do-mu pomocy społecżnej,
2) zakwalifikowane p rzez lekarza zakładu, leczniCtwa od. wykowego.
,~
§ 15. 1. Do

uZilleżnionych

2" Do domów pomocy społecznej nie należy kwali"
osób:
wymagających intensywnego leczeniii odwykowego,
wymagających leczenia szpitalneg9,
chorych z czynną gruźlicą,
chorych zakaźnie lub będących nosicielami chorób
zakażnych,
•
chorych z nowotworami złośliwymi,
c-borych ze znacznymi. zmianami charakterologicznymi
lub zaburzeniami świadomości, cechujących się dużym
pobudzeniem psychoruchowym i agresją.

fikować

l)
2)

'3)
4)

5)
6)

odwykowych nocnych stosuje 'się

odpowi~dnio przepis § 10 ust. 2.

§ 12. 1. Ośrodek leczenia odwy)\.Owego tworzy się
jako zakład opieki zdrowotnej albo jako komórkę organizacyjną szpitala lub zespolu- specjalistycżnego dla nerwowo i psychicznie chorych.

•

§ Ib" Świadczenia zakładów lecznictwa , odwykor ego
udzielane osobom dobrowolnie zgłaszającym się do
zakła du oraz zobowiązanym do podd~nia
się le zemu
odwykowemu.

są

§ 17. 1. Osoby przyjmowane do stacjonarnego akła~
2. , W · skład ośrodka .leczenia odwykowego wchodzą
odd7ial lub oddziały detoksykacyjne, oddział IUQ oddzialy
du lecznictwa odwykowego powinny byc zapoznane z leodwykowe, a ponad~? w zależności , od warunków miej- . g ulaminem zakładu.

/'

t'

l .
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2. OSlJbyzgłaszające 'Się d:o:twow.olnie Q.(j) ,stapf(1}HiiUnych , źakładó,,\ leCZnictwa odwykow·eg'0 ' or~z:orldzlatów
dzienny·c h, nocnych' i hosleii .składają oświadczenie, . że
będą stosowały się do regulaminu danego zakładu lub
ho:,telu. Uporczyw.e naruszanie .reguł.am,illu może być pt,d,
stawą 'do' wypisania zzakładll . .
';§ ilc8. 1. Jezeli '05<;,l)a Ilohowią",;ólilł.a ,do l.eczemil w "'lacJ0uamym v.a.kłil d!Złe iecmj'c:twid If.uW)' Awweglitą,<,1 (j 'W'Y'flIi·-

sania jej z zakładu p!:z~d ,u;ł,(loI~CZ€{łiem ~z~n:iiil,. kieT" w-

nik zakładu zawiadamia o tym niezwłocznie sąd. który
orz~ło leczeniu 'Odwykowym.
2. Przep,i s ' ust. 1 -slosujesię odpowiednio,

jeżeli

osc!Ja

POE. 114 i lIS
J. Pmw(adz~ie Gz,(ałolnoi.-ci,o klólej mow,a.' w \1st. 1
i 2, w.ymaga ,zgody terenowego organu administracji państwowe~ s't«)JOOti.C1 wojewódikic4fo. .
4. Zal(lady prowadzące leczenie odv~:ykowe poza

za-

kladdmj spo!!ecznymi słllżhy zdrowia
fdchowym lekarza wOjewódzki.e go.
'

są

objęte

nadzorem

,

§ 21. 1. Zakłady :1e<c2'JITictw,aodwykoweg'O wsp6ł1pra
cUjć! z organami .i .iJlsl ytli.c~ami pańs.tw o wymi j .orqanizacjami społecznymi w z Ęlkresie, propĘlgowimia trzeżw@ści ;
oraz plz8ciwdzialał1la alkoholizm o wi.

2. Zakład y lecznictwa odwykowego w ~ konLlją Zd.Udn'ja ·określone w 'ust. l w porozlInlleniu z terenow ymi komisjami do spraw przeciwdzialnnia alkoho'lizmowi.

zobowi-ązaua un, leczenia b<'I'W'I~,' 4c.OW'e1Jo 'odmi'lwia poddani?!
się leczeniu hib w 'inny sposóib 'nan'l.sz-a regulamin za'ldtldu ,
albosarntiwo1me opusd~a -iaklad.
'
§ 22. 1. Do czasu ulworzenia oddziałów 'OdwykDWych
, I '
k'
I t
' "
'k'
I
i detoksykacyjnych za.d ania icb mogą wykony-wa.ć -odpo§. 19" Doza d,a np acowe, p.oc s awoweJ ople.\ Zf w wiednie k0morki ' wchodzące w , sklad innych oddziałów
wotnejspr.awulą.cy,ch opie:kę na..d:osDbami nadużywa j ącyszpiliJI njych.
mi alkoholu oraz 'Osobami uZilleżnłon ymi od al'ko/1olu
należy:
2. ·Do czasu utworzenia wojewódzkiej p cżych<:>dni odl) wczesne wykrywanie nadui:ywani·a ,- alkobu1ui wvniwy.k,.)wej Zil cWllia Jej pe.ł.n.i w.oJewód1..k.aporadni.. oĆlwykó'c
kającyt:h z naduzywaniaa' lkohohlzaburzeń funkcjQl- ' W.ćł ,wchn(lll.qca w sidfl(;l'lll·,ojewó.dz.kiej ' przYł=bo.dni -zdrowia ;
nowania narządów wewnętrznych oraz objawów ~1Zdpsychicznego.
'
lemlell,ła Dcl ałk.;Qno!u,
'
,
3. D.o 'C~C1'S'U ;U;;'l4'OWz,end<l (~.bwo(riO'W'Yrc'i1 p "
',." " ,
2) ll'rzepr:owad,r erue irO~'P0znaru.a ŚmdGWłsk13wego j ~lstak~w <v('hza\dar,iaich w y!k ~H'l ,n:ią teren(l)we PO'r.a,(h9ie zdr'Owia .,
lenie zakr6u w5p@JĆI%ł-aia.n;ia ,:z tym sTodo\Włsk,iem.
. ;:>sy<c'hi:(ó"'I'1~>(l) .

obejmowanie opieką osób , wykaw}ących zm,i any w ' ,
4, Do czasu utworzenia' 'tkmówpoli ,ocy spo ł ecznej
narządach wewnętrznych związane z nadużywaniem
dld osób ,til!l.,!Jezni'(i)'Jl1.'}'{;Jl od alk0h(i.'lu zadania ty'Ch ,domów
alkoholu oraz udzielanie podstawowych świadczen
mogą wykonywać wydzielone oddziały w domach PO~lO-'"
lecznic:.zycno:sobom uZB'1 eini.onym ,od ałkohoiu.
ey społecznej dla przewlekle chorych ze schorzeniami
4i 'IGeTQwanie osób 1.l~}e1ŻiJli,onyd;l Oll a:lkohoiu ,do spe~ - ukHldu ner"wowego. '
cj-atis1ycznycR jednostek leczniczych j rehabiłitacyjnych.
§ 23. Czynne w dniu ~jścia w żyóe i'oz'j)Q'fZądzenia
.
'
zakłady leczniCt~a zamkniętego dla ;nałogowy~h al~otl'O- ,
§20. L' Działalność zakładów lecznictwa odwykowelikówstają się ośrodkami lec7e.nia odwyk:owe90.
' :_
'go określonych w §3 m'(1że .być uzi.1pe·łniana przez ·działalńosć zak'/.adów leczni!c zych prow-a'dzonych poza'lak:l a§ 24. W zakresie , nie uregulowanym ,w niniejszym
darni społecznymi służby zdrowia w zakresie:
r.ozpoiząclz~iu do zakładów lecznictwa odwykowego i d,o
1) pO'f:aooactwa d1aosó-b nad~żyw,a1ących ' alkoholu, uzadomów pomocy spolecznej dla osób uzależnionych oCl ,
leżnionych ooałkoholu (oraz ich Todzin,
alkoholu stosuje się odpowiednio przepIsy w sprawi~
2) postępowania rehahilitacyinego,
or.ganizacji (zaGMl ,zakłil.dów opi'e ki zdrowotnej oraz w
3) prowad.zenia i orgl\:nizowania innych form spo'leczsprawi-e orga'f.iiza'cJi i ,zadań d-0mów p0mGc y społecznej.
nego. ' oddziaływania.
"
,
' ,,§ 25. Rozporządzen 'ie w.chodzi w ż yci e z dniem 13 ·_ma- .. 2. W uzasadnionych wypadkat;h dział.alno~ć okre ś loja 1983 r.
na w ust. 1 może obejmować również prowadzenie poMin i ster Zd T'(~w'ia ,l Opj'eki 5,p{j)ie'czn.e j: T. , Szelachow s"k j.
radni leczenia odwykowego.

~.

.
"
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ZDROWIA , I

OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dhia6 maja 1983 r.

w sPrawJe .reluliuwn.ów

stacjODMJ1vcllza.kładów

lecznictwa

odwykowąo

.ru:ail

iłłomów 'POIIHK.'\fspoł,ecme,j

..ua osób

uzależnionych ed alkoholu.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt" 3 ustawy z, dnia
26 pażdz1ernl'ka1'982 T. o wyc1h:CJwaniu w trzeżwości i prze'.- ciwdzialaniu ałko'holizmowi tDz, U. :Nr 35, pOz. 230) 'zarządzasię,co następuje:

§ 1. Ustala

:się r~gulami.n:

1) stacjona'f ne\'Jo ,zak'ład'H J'ocżni'ctWa odwykowegTo, 's tanowiący załącznik

.m l do

rozporządzenia.,

2) domu pomocy społecznej dla osób uzalężnionych od
alkoh01u --sta'rlGwJący zartąr::zniknr 2 do , rozparząd7ienia.
'
,

§2. l. Dyrektor zakładu opke'ki I z.drowotnej, po 'lasięgnięciu opinii samorządu pacjentów, ustalA, które po- '
tŁ<anowłenioll , ffegu.taminif>wszpii:toilnyc:hmają odpowiedme
zaslOSOW'ilfl:' jedo stwcjonil'1'·hych 'Z'a!k1ładów llrecznic-twaod-

wykaweg,oó

-<

