Załącznik do sprawozdania stanowiącego
załącznik do uchwały nr 9/304/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 marca 2022 r.

Tabela uwag zgłoszonych podczas konsultacji do projektu
„Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawskopomorskim na lata 2022-2025”
Podmiot zgłaszający uwagę
Lp.
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Aktualny zapis
programu

1.1 Skala spożycia
alkoholu i problemy
alkoholowe

Naruszenie prawa i
nietrzeźwość na
drogach

Związek Powiatów Polskich
Nr strony,
której
dotyczy
uwaga

7-10

19-22

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Sposób rozstrzygnięcia uwagi

Uwaga uwzględniona

Dane wymagają zaktualizowania.
Dostępne są już dane obrazujące
spożycie alkoholu w Polsce za rok
2020. W programie powinny znaleźć
się również informacje na temat
wpływu pandemii na spożywanie
alkoholu przez Polaków, szczególnie
w kontekście faktu, iż z pandemią i
jej skutkami będziemy zmagać się
przez następne kilka lat.

Program powinien powoływać
się na możliwie jak
najaktualniejsze dane. Jest to
szczególnie ważne w kontekście
faktu, że rok 2020 był
pierwszym rokiem, w którym
wystąpiła pandemia.

Dane wymagają zaktualizowania.

Komenda Główna Policji podała
już wstępne dane o liczbie
wypadków drogowych za rok
2021. Jak co roku, w lutym,
zostanie opublikowany pełny
raport "Wypadki drogowe w
Polsce 2021” – na tej podstawie
należy zaktualizować dane.

1. Dane dotyczące spożycia
alkoholu w Polsce zostaną
zaktualizowane za rok 2020.
2. W Programie zostaną
uwzględnione informacje na
temat wpływu pandemii na
spożywanie alkoholu przez
Polaków w roku 2020.
Uwaga nieuwzględniona
ze względu na:
1. Zachowanie jednolitej
warstwy metodologicznej
dotyczącej prezentacji danych
(postulowana zmiana wykracza
poza przyjęty zakres czasowy)
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2.2 Używanie
nielegalnych
substancji
psychoaktywnych

48 i nn.

Dane w zakresie używania substancji
psychoaktywnych wymagają
zaktualizowania.

Autor projektu powołuje się na
dane, dotyczące używania
substancji psychoaktywnych,
pochodzące z 2014 i 2015,
podczas gdy mamy już rok 2022.
Od tego czasu zmienił się
zarówno katalog substancji
psychoaktywnych używanych
przez młodzież i osoby dorosłe
(pojawiły się nowe popularne
wśród młodzieży dopalacze i
narkotyki), jak i zmieniła się
liczba osób po nie sięgających.
Źródłem informacji w tym
zakresie jest np. raport o stanie
narkomanii w Polsce 2020, który
zawiera dane pochodzące z roku
2019.

2. Pilną potrzebę uruchomienia
Programu (nowelizacja ustawy o
zdrowiu publicznym oraz
niektórych innych ustaw Dz.U. z
2021. Poz.2469, która weszła w
życie 1 stycznia 2022 roku,
zobowiązała samorządy do
przyjęcia nowych, wspólnych
programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii, nie
później niż do 31 marca 2022r. W
terminie do 31 marca należy
przyjąć nowe uchwały w
powyższej sprawie).
Uwaga uwzględniona
Dane zostaną uaktualnione w
oparciu o Raport o stanie
narkomanii w Polsce 2020
opracowany przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii.
Katalog substancji
psychoaktywnych zostanie
skorygowany adekwatnie do
danych zawartych w ww.
raporcie.

Uwaga częściowo
uwzględniona
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2.4 Dostępność
świadczeń dla osób
używających
narkotyków
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2.5 Działania w
kierunku HIV/AIDS
„Bardzo łatwo
zakazić się HIV
podczas
wstrzykiwania sobie
narkotyków lub
innych substancji
oraz używania
wspólnych igieł,
strzykawek
i akcesoriów
do przygotowywania
oraz przyjmowania
narkotyków.”

53

W pierwszej kolejności nazwę
podrozdziału należałoby zmienić na:
„dostępność świadczeń dla osób
uzależnionych od narkotyków”.
Po drugie podrozdział należałoby
uzupełnić o katalog świadczeń
dostępnych dla osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych.

61

Wstrzykiwanie narkotyków stanowi
nieznaczny odsetek transmisji wirusa
HIV, podczas gdy problemem jest
podejmowanie
ryzykowanych
stosunków seksualnych znajdując się
pod
wpływem
substancji
psychoaktywnych.

Nie każda osoba, która używa lub
w
przeszłości
używała
narkotyków jest osobą od nich
uzależnioną
i
potrzebującą
pomocy.
Autor programu nie wskazuje na
żadne formy świadczeń, z
których mogą skorzystać osoby
uzależnione, a ogranicza się
jedynie do wskazania, że leczenie
uzależnienia jest bardzo trudne.
Dokument wymaga w tym
miejscu uzupełnienia.

1. Podrozdział otrzyma
brzmienie „Dostępność
świadczeń dla osób używających
narkotyków i uzależnionych”.

2. Proponuje się nie powielać
identycznych informacji
zawartych w innych częściach
dokumentu. (Katalog świadczeń
dostępnych dla osób
uzależnionych od substancji
psychoaktywnych został
wymieniony w tabeli 19 wraz ze
wskazaniem wysokości środków
finansowych przeznaczanych
przez NFZ na lata 2017-2020
(str. 58).
Odsetek mężczyzn, u których do
Uwaga uwzględniona
transmisji HIV dochodzi podczas
wstrzykiwania narkotyków drogą Zapis dotyczący transmisji
dożylną wynosi 6% ogólnej wirusa HIV zostanie
liczby transmisji, podczas gdy u doprecyzowany zgodnie z
kobiet odsetek ten wynosi 8%. danymi zawartymi w Krajowym
Największym źródłem transmisji Programem Zapobiegania
podczas zażywania narkotyków Zakażeniom HIV i Zwalczania
są stosunki seksualne, którym AIDS na lata 2022-2026.
sprzyja odurzenie środkami
psychoaktywnymi tzw. chemsex.
Szczegółowe
informacje
dotyczące zażywania narkotyków
i
transmisji wirusa HIV
wskazane są w Krajowym

programie
zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania
AIDS na lata 2022-2026.
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7.5. Rozwój i
modernizacja bazy
materialnej
ambulatoryjnych
i stacjonarnych
placówek
prowadzących
leczenie
i rehabilitację osób
uzależnionych
od
alkoholu/narkotyków,
oraz osób
współuzależnionych

Uwaga nieuwzględniona

83

Uzupełnienie
wskaźnika.

kwotowej

Wskaźniki
powinny
służyć
monitorowaniu
realizacji
programu, brak wartości, podanej
wartości
chociażby
w
przybliżeniu,
powoduje, że nie będzie możliwa
skuteczna ewaluacja realizacji
celu.

Proponuje się usunięcie
wskaźnika z Programu.
Wskaźnik o charakterze
technicznym, będzie ujmowany
w sprawozdaniu z realizacji
Programu za dany rok.

