Notatka ze spotkania z 28 września 2011 roku, Kraków
Na spotkaniu w dniu 28 września 2011 roku, w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Krakowie, jego uczestnicy reprezentujący organizacje działające w obszarze
przeciwdziałania narkomanii (PN), podkreślili potrzebę stałej współpracy podmiotów
zainteresowanych kreowaniem regionalnej i miejskiej polityki leczniczej w zakresie
rozwiązywania problemów narkotykowych.
Współpraca dotyczyłaby wspierania samorządu w opracowaniu skuteczniejszych strategii
PN, pozwalałaby instytucjom szybciej reagować na zidentyfikowane potrzeby społeczne,
wskazywać deficyty systemu PN oraz określać jego priorytety, efektywniej i racjonalniej
wydawać przeznaczone na pomoc środki finansowe, wspierać tworzenie zintegrowanych ofert
leczniczych. Uczestnicy zauważyli, że racjonalne gospodarowanie dostępnymi zasobami jest
szczególnie ważne w warunkach nadchodzącego kryzysu.
Dane przedstawione na spotkaniu przez przedstawicieli Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka wskazują na problemy wielu miast i regionów wynikające z braku
racjonalnej polityki leczniczej: nierównowagę w dostępie do podstawowych świadczeń
leczniczych (usługi tańsze i skuteczniejsze są wypierane przez świadczenia droższe i mniej
efektywne), samorządy organizują pomoc wskazując priorytety w sposób arbitralny lub
opierając się na nie zweryfikowanych opiniach, priorytety krajowych strategii ochrony
zdrowia, w tym kolejnych Krajowych Programów Przeciwdziałania Narkomanii są często
przez samorządy ignorowane.
Przy omawianiu problemu nierównowagi w dostępie do świadczeń wskazano na potrzebę
realizacji założeń organizacyjnych dla lecznictwa uzależnień, zawartych w Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Uczestnicy zgodzili się, ze
założenia te powinny być przedmiotem odniesienia dla organizacji pomocy w Krakowie i
Małopolsce.
Uczestnicy spotkania uznali za konieczne powołanie zespołu multidyscyplinarnego, który
wprowadzi do polityki społecznej miasta Krakowa i regionu małopolskiego mechanizmy
konsultacji społecznych. Zespół taki, zajmujący się problematyką narkomanii i HIV/AIDS
składałby się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu miasta
i regionu, Narodowego Funduszu Zdrowia, niezależnych zaproszonych do współpracy
ekspertów. Uczestnicy przyjęli deklarację Marka Zygadły, reprezentującego Krakowskie
Towarzystwo Pomocy Uzależnionym w sprawie organizacji jeszcze w roku bieżącym
pierwszego spotkania, w wyniku którego rzeczony zespół multidyscyplinarny zostanie
powołany.

