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Dotyczy: Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji izby Wytrzeźwień-Ambulatorium 
dla Nietrzeźwych w Olsztynie BIURO r, j  ;..... . .*• a/V'VATBLSKia

Szanowny Panie, W  Gidołfe^

Po zapoznaniu się z treścią Pańskiego pisma znak: RPO-708649-XIX- 

720.7/12/ZG z dnia 30.10.2012r. oraz zawartymi w nim wnioskami przyjąłem 

wyjaśnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

i przesyłam swoje stanowisko w powyższej sprawie:

1) pracownicy Izby Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych obecni podczas 

przyjmowania opisanej w Raporcie kobiety zapoznali się z zapisem monitoringu 

i została przeprowadzona z nimi rozmowa dyscyplinująca. Dyrekcja Miejskiego 

Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (MZPiTU) 

w celu eliminowania niestosownych zachowań dokonała losowego przeglądu 

zapisu monitoringu z kilkunastu innych przyjęć, gdzie nie stwierdzono 

nieprawidłowości niemniej postanowiła przeprowadzać częstsze kontrole zapisu 

monitoringu,

2) osoby doprowadzone do wytrzeźwienia często bywają agresywne słownie 

i fizycznie, w związku z tym badanie lekarskie podczas przyjęcia odbywa się 

w pomieszczeniu doprowadzenia, w obecności opiekuna, gdzie znajduje się 

kamera, w celu uniknięcia ewentualnych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub 

życiu lekarza oraz posądzenia o brak przeprowadzonego badania, które często 

z braku zgody na badanie alkomatem stanowi jedyną podstawę przyjęcia bądź 

odmowy przyjęcia do Izby Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

Pozostałe zabiegi, czy badanie jeśli są niezbędne, takie jak opatrywanie,
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podawanie lekarstw, czy podłączenie kroplówki odbywa się w gabinecie 

lekarskim,

3) osoby doprowadzone do wytrzeźwienia w trakcie pobytu są informowane 

i pouczane o ogólnych zasadach obowiązujących w Izbie Wytrzeźwień- 

Ambulatorium dla Nietrzeźwych i przysługujących im prawach. Dotyczy to 

m.in. możliwości powiadomienia wskazanej przez siebie osoby o fakcie 

umieszczenia w Izbie, skorzystania z prysznica, toalety, otrzymania napoju oraz 

przybliżonym czasie zwolnienia z Izby. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, 

przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb 

wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego osoby zwalniane z Izby otrzymują ulotkę w której zawarte są 

informacje nt. możliwości złożenia zażalenia na zasadność i legalność 

doprowadzenia oraz prawidłowość wykonania decyzji o zatrzymaniu 

i doprowadzeniu do Izby, ponadto osoby zwalniane otrzymują pisemną 

informację o możliwości złożenia skargi do Dyrektora MZPiTU, dniach 

i godzinach urzędowania Dyrektora oraz możliwości ubiegania się o ulgę 

w spłacie należności za pobyt w Izbie,

4) Dyrekcja MZPiTU zastosuje się do zalecenia Krajowego Mechanizmu 

Prewencji i umieści w widocznym dla zatrzymanego miejscu tablice 

z informacjami o prawach i obowiązkach oraz organach i instytucjach, do 

których może złożyć skargę bądź zażalenie na sposób zatrzymania,

5) pomieszczenia Izby Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych spełniają 

wymogi § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku 

w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zM’alniania osób w stanie 

nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub 

wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pod względem 

powierzchni pomieszczeń. Osoby w nich umieszczane są stale kontrolowane 

przez pracowników Izby, a w przypadku przyjęcia osób niepełnosprawnych 

lekarz zaleca częstszą kontrolę. Dyrektor MZPiTU podejmie stosowne działania 

w celu wykonania instalacji przywoławczej dla osób niepełnosprawnych. 

Nadmieniam, że pozostałe pomieszczenia, tj. toaleta z prysznicem wyposażone 

są w urządzenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
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6) osobom przebywającym w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych 

na czas pobytu wydaje się jednorazowe koce termiczne, a w czasie mrozów 

również koce polarowe, które po użyciu są natychmiast prane w proszku 

dezynfekującym, natomiast koce termiczne traktowane są jako odpad medyczny 

i utylizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami. Takie rozwiązanie 

wprowadzone zostało ze względów higieniczno-sanitarnych, gdyż osoby 

przebywające w Izbie nie są przymusowo poddawane kąpieli. Dyrekcja 

MZPiTU uzupełniła zapas bielizny pościelowej, która będzie wydawana osobom 

przebywającym w Izbie,

7) zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku 

w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie 

nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub 

wskazanych przez jednostką samorządu terytorialnego osobom przyjętym do 

Izby można wydać na czas pobytu odzież zastępczą. W Izbie Wytrzeźwień- 

Ambulatorium dla Nietrzeźwych udostępnia się odzież zastępczą osobom 

potrzebującym. Nadmieniam, że wyposażono Izbę w jednorazowe obuwie 

zastępcze,

8) podczas kontroli usunięto przeterminowane medykamenty, ponadto Dyrekcja 

MZPiTU będzie prowadziła częstszą kontrolę stanu ważności produktów 

medycznych,

9) zapoznano pracowników oraz lekarzy Izby Wytrzeźwień-Ambulatorium dla 

Nietrzeźwych z „Raportem Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Izby 

Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych w Olsztynie” oraz pouczono 

o tym, że karty pobytu w Izbie powinny być wypełniane w sposób jednolity, 

rzetelny oraz zgodny z przepisami prawa.


