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WSTĘP 

25 1at tenvu. wprowadzono do pnlskieg-o syst-c:rnu pravvnego ustawą 
z dnia 27.oitJ956 L o zwalczaniu a]k;;;hoiizmu (2) ···- 'imtytucj,; przymu
so;,.v1:.~g-o 1e-czcni.a alkołnJJ.ików, F'ragn1entem podej1no-wanych obe-cnie d:1)ia
:łań na rzec·z napra\1;ry m(::eha,11Lz:tnó,;v .iycia sp-nłe-cu10-pohtyczt1eg.o jest 
p.r-zyg·otowywanie' koncepcji polity..ki \V za:k,re.=;ie alkoholu i ~:tuk.r.vanie 
od'Powiaclających dzisiejszym potrzebom mili:od przedwdzia!ania p:robk
mam żwiązanym z alkoholem. PoJM•tiają się pr,zy tym licme pytania 
dotyczące przymusowego lecwni;a, jfJgn gc·ne1,y, istoty i spnle-02:nych hn
p1.-1kacji. ,Tak do tego doszło, Ze do systemu Icc:mict,wn ·wprowafrzono tuk 
obr:;;~ z,asadt)m f?tyki i d(:-ontolog1h lekaxskiej instytucję przyn1uoowt~go 
1ećzenia? 1Tnki był kic'rt.mE~k e·wo.łucji przepisów p.raw.nych i pra-ktyki w 
tym zakre~'1e? ,Takie były nast.ąpst:"t1.~a wpr-o-w,adzen-ia tej in-stytucjił 
zwłaszcza w sft~r-ze p·o'Bt8'\V spofo<:2.e:11st\\1a? Wreszcie, ci.y przynos:i ona 
rzeczywistą pom.oc -osoborn uzaieiJ1ion.yrn 00 alkohol-u, i-eh rod21inie1 śn)~ 
dnwisku? 

Opraco• .. vanie to nie rthll na celu ud:Zielenl'a odpowiedzi ru:1 te pyta:nia. 
Jego zudaniern joot upt>:tząd1k<1\van'ie k-Hku i.nform&cji i pTzc-dstawieni~s 
ws~nych pnemyśfoi, mogących zapoczątkować dyskusję, z której od, 
i,owie<hi te był: może dopiero si~ wyłonią . 

.PHZY!VH.JSO\VJ:,~ LECZirt--nE ALKOHOLU{()W li USTA\\'ODAWSTWO o 
ALI{OHOLU 

Przymusowe lE,t<zonie ulkohoJików jest tylkn jednym ze śrndków po
lityki w zakTes\e a]k()holu. Jest to środok odrzucany pr-,e1. uslawodaw„ 
stvn wię,k&i:ości krajbw, Zgodnie ,. dwotologią lekan,i<ą jedną z zasad 
postępow,rnfa lekarnkingo jest nfodopuszczalność stosowania przymn•u 
i ko-n.ie.cznmk . .zgody ptlcje·nta na każdy :2.-abieg lecLniczy. Zasada 11 
})Zbioru zasad e·t)'icz.no-~deon'iclogiczn,ych pul.ski ego lekarz.u'', wydane-go 
w 1.978 r, przez Polskie TC-Wi;.C~yst-wo Le:kar::}de, stanov;L „Podejn1ując 
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Znalazło to wyraz m.;ln. w art. 13 ustawy z 10 grudnia 1939 r. o zwal
czan.iu alkoholizmu (:l), w którym przeslankn medyczna (,,alkoholizm 
nałogowy") 11Z1t1pe.!ni,ma zootał1< katalogiem przesłanek społecznych, na 
który zhiżylo się j)-0'\','0'dowm:,ie rmkładu żyoia .!'odzinnogo, demoraldzo,. 
\\'anie nie.letnich, zagt·ażanie bezpiec:r..ei1stwu otoczenia lub systen1atyczne 
zL1klócanle !i\t,ol<:,,:it, lub nrza,::!ku publicznego. Należy przy tym zaznaczyć, 
,~e vv tsa1n_tyrn IA'' ,.,,,m, ,/1lknhr1li.zm11'' w,v,,,,,,10 wielu rói.--
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ixh"'{)\.Via, shHHJwi działalność spe<ej<::d-Ls;tycz:ną {dział psychiatrii) i ogran,i
ci:ro Sil(~ p11a-wie wyłącznie (lo ptze:dfilętvi7ięć po-dejn1:owanyeh prze-z pla
cówki SJX'Ojalist:,c,mc (,>dwykowo) na swoim terenie. Zwolniono w ton 
sposób lekarzy ogólnych od wymogu ~ajnmo§ci łych zagadnit,ń i od 
obo,wiqzku udzit~bnia r,i'l)J'.IJX)C;/ swoin1. pacjento1n vv ronwiązywaniu ich 
p:rnhJn-tnó1A· związanych z Edkoholem, 

Nd·e r-ozvorząd·zano wtedy wyodrębni-oną ba-z,ą iecznic·Lwa odwykowego. 
Yfi.f 19()6 roku r:-ie 1nleUśmy \V Polsce ani poradni cd\vykowy-ch, ani z4lk
latlbw. W 1956 r. pc1wst8!0 88, ,_, w roku 19n9 było już 2fl9 poradni od
v.rykowych, Pici."w·szy zakh.td lcczr•nin O!'.hvykowi~go 2 78 lóż.kan1i pnw
stał V/ HJ-58 r, Fakt, Ze sy,,te1n 1-c:cznletwa f>dv ... ~_yl:DVi.tego ł::n.tdowano od 
pt:w:btttw z n1yBlą o .tf:allzr.wji pr:.::yn1u:sovvego leczenia, ivp:n::>vvadz{Jne-go 
usta:\'il'ą z 1956 r .. ma bardzo istotne :znaczenie. Post0:1:viono na h~1:rmie 
_pr1.y1nus-owe, p1-ze1\\•idziano 'Więc J 1st:osowne'' warunki. dla takiego sposo
bu h}czenia i warunk,i te u.sifowano st·\v-orzyC. K oncęntrując się :na le= 
c:zeiniu p:rzynru.sovvy:rn nie-rnal c&łk\nv-h>le porninięt-o wanvnki l Brodki pi)-~ 

trZ(!bne do ud,!Jt.i!ant~ przez sh1żłH; zdr'CF\Via porn:ocy i zapewnienia opar
cia <A~o,born zgła:sz:ającyn1 się dobrnwotn.ie. LecznJctw-o t)parte na dob:ro~ 
v,roJności potr~-1ktovv:~x:o \V ustnwie ma.1-g,ine.sowo i nie nadano nru n.ie~, 
r.b<:dneg() kształtu organizacyjnego. 

Wi-ara 1 Ze rno.±1'1,we Jest r-z~wląz,;;Htit" pr,oblernów Z.\Viązanych z alkoho
lizmexn _pr7:ede -w,szystkin1 pr<?;y uży-ciu przyin1usu była jtxln,v1n z czynni
ków, który doprowadził takżP do pomijania możliwośd riY!:nomdnych od, 
d-z-ia.łyv,rml. sp-ołt?c-zny-oh zashrpujący-d1 lub uzi..rpelniają.cyeh lecz,..i-nie t.XhV,Y·· 
korwt\ które r.nngą być z powodzenforn potlejmo"\vt:.i-ne 1Jrzez osoby i instr·· 
l\ct,j<J spo:ta służby zed.rowm, M()'iilhvości takle, klóryd1 dostarczają si.owa .. 
I"Zy:,zeuia s~1n{fopmnocy a.lkohoHków, nie tylko ni0 zr,,st.:.,ły wykorzysta:nt~, 
afo wn{CZ prz0dwni0 utrudniano pro·wadze-nie dzdałalnośoi tr~go rod·zaju 
tum, gdzie próbcwan<0 jt) z.1poc~11tk,:,w,ić. 

,1ednq z pod~hnvowych k\vestiii która wymaga W8-tępn.ego ro7,\V<:1Zenin 
i podjęcia decyzji w okr0sie poprzedzajtt,cyn1 wdrożenie jakJ.Pguk--)1\.viak 
s,y-:stenu1 cdd1ti.aly\va11 stt1sując<:go przymu:s je~t '!,n,vestitl egzekucji t1?-go 
przym,usu; rozBtrzygniqcie kto będzie .wy1nuszać podd-anie s.ię .na-rzuco
nt'%r.nu postępo,wa.niu i jakie wtH"Llif)J.ri strukt:urnino~-t1rganizacyjne nalelJ 
1nu -.zapewnit:. dla sp,1··.ffWnegn wywią1:yJtvtH1;ia się z ro.H egzr.:~kut.ora. iN ktm
ceipcji pnyt1msew~g., le<:zenia, :«iwartej w ustawie o 11wakr.aniu alko
holizn:ru, _pt7Zyj('.'te r0:1..,wliizanie po1eg.nlo na po.wien.en'1u egzekucji przy~
.mt1su przede wszystrkirn słuZbie tdrowia .,_. __ na whlczeniu sh1Zby zd ro~· 
1,vlt:J 'W prooe."i i:nh::jowc:nifo. dzia.łań n:rzvn1us()WY·ch1- orzekania o km:iit::cz,_ 
ności z.nstnso,wani:a przyrnusu i reatlzo{Vanfra ty'ch d:dał:ail :i.vłasnyrni siła
:rnL Pr-,r,y wyd:r;Jałach zdPO\-V'lia 'i opieki społecznej ut:vvo.1.'z;or10 krnnisje spo
Jeczno ... leka.rskle d'.S, pr1zyr11u2,1>wt~go !cczentla alkoholików, o.rzek:ajqce o 
:za-stos(Y\Vt:111iu przy111u.sowegu l,::czenia vv poradni+ich c.id;wyko\vych i kie
rujące do s11du w.:rniosk.i_ o ptzynxw1o·we k~zenie w zakł-w:iaeh za.rnltnię
ty-c:h:. Vł kcl!?l.i:s;ja~h tych pcnvfob:o:r,o znaczącą rolę Je·karz{)Wl; ·nie pre
cyzując jetlnak równnc7.~śni(! to -rud\'riy do jegu obowią½kÓ\v ani ·nie o
kreślając jakie -,varu.nld. 5~ł nir:zbędne do W'ypdniania tych obnwh-1zków. 
Ryło fo jw,i(l'.ym 7, czymiikbw, który .w n~tatecrnym efrkcie sprawił, '" 
w aktach ktJ1ni.'iji nierzndJko hrak .było wyników jakiegokc,lwiek badania 
),(::St)by podejrzamej o .a1koho1izm '-' ~.-. knrnisj<~ 'kierowały nH przy:m,asovve 
leczenie .ludrJj co do :których '.n.ie byfo 1\viadorn.o, .czy z 1nt1dye2'fnego punkt:u 
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widzenia są chorzy, a więc czy wymagają leczenia. Także s,idy orzekały 
n-iejednokrotnie ,p:r-zyrnusowe Ja:zenie w zakładach zmnkni,;tych bez za-
sięgni,:.-cia opinii biegłego, m!mo że orzecznictwo Sądu Najwyższe„ 
go wskazu.ie M niezbędność takiej opinii11. W pcm1dniach odwykowych 
sprzecznf! z etyką lekarską odd,Ja!ywania represy;n,• wynikały raczej z 
nitiwfaśchvej praktyki, niż prwpisów prawmych. Inaczej było w zakfa„ 
dach le-cienia odw,1kowego. Rozponądzenic Ministrn Zdrowia 
Opkki Społecznej z dnia 15 września 1961 r. ,,w sp1-awie regulaminu 
zukłudów lecz.nkt.:wa zamkniętego dla nałogo-:.v;/ch alkoh0Hkó"1;1,> 11 (4) na
łożyło na pacjent6w obnwiązok p(jddania się badaniom stanu 7.<lrow'\ia o
raz fo-czeniu (ldwykowomu, którego ,motndy i środki nkreśla -!<,karz 
kierow,ntk zakładu ts,mkni(Jtego. JeżeH pa.cjent czyumie przeciwstawiia si,, 
zabiegom lt,b za!,,ccniom fokarskim, ro:aporządzenie upoważnia lekarza 
do zastooo-wani.:a Brodków ogra.niczJ1ją-cych S\Vo.bodę ruchÓ\v przez przy
trzy1nunie paejenh~ albo założeflie n1u kaftana hezpieczeilstwa lub pasa 
obezwfadniaj,1cego, Stosowanie tyeh drnstyczny,,h środ;ków nie zostało 
poddane kontroli żad!m,j władzy. 

\V latach pi11ódzi0sią,tyeh kcnter:p<:ja leczenia od.vvy-le-o\vego opierała się 
xn.in, ,na .n-adzie:i, (HifHY\Vfa-dającej stan(JW1 1nedycyny 1w tamtyan okresie, 
Ze uzafożnie.nk, od alknhoiu, ,,ehoroba alkohc}lowa", jest taką sarnq ctw,
robq jak whde inny<:h i bqdzie rarogła by(: skute-cJmiz~ opanowana far:mu,~ 
knterri.pią, Żt{ alkoh-olikóv.r będ?Jie mnZna vvy1eczyć za pnnwc,;,i tahlete-k 
luh zastrzyków. Nad~ieje t,, ok1m1ly się płonne. W-iemy dzjsfaJ, że pozy
ty\v'nf: eft~kty osiąga git; po włączeniu całeg<) kn.m:p1eksu spo-sobóvit od
dzialywalliJ, w,c;ród których środki fa!'makologiczne odgrywają jedynie 
:rolę pornocnic;~; czynnikami decydującyrni o powodzeniu EE:! oddziały
W-ttnla ,psJu;,~ho-'społt':C:;jh1? 1 który-oh adn:;sat,exn je.si zarir.v-no sam pa-· 
cjent i osoby t\Vorżqce jego systen1 oparcia, jak i w szersze środowisko, w 
którym żyje i .prilcu_je. Oddzialywirnia te są skuteczne tylko v,i:edy, gdy 
uda si~ pozyskać wspólprnc,, lecr,:mogo (1 ). Dlatego też wy,niki leczenia 
ndwyko1,vt:1go opar-teg,o na pt'.zyrnm~it: s~i rzadko kiedy wspóln1inrne do 
wysilkmv, jakie się w lecz„nie to wkłada. Wiara w możliwnści farma.ko„ 
fogic-,mego leczenia uza'leżnicn!a od alkohnlu byfa jednym z czynników, 
który sprawsil, że ustawodawst,wo przeciwalkoholowe lat pięćdziesiątych, 
tworzą<: podrw-a11iny Sj?:St-ernu Jc:cz~; . .nia nastawi-onego na przy,n1usow11 -far., 
ma-ketomplę i funkcjonująeog() według ,kiśle rrwdyc~nych wzorów przy
czyniło się ;VJ'!_prawclzfo do znacznego Hośeil)we-g,o rozwoju plae.CYwek lecz
nkt,wa odwyln,wego, ale nie uruehomiło jedm)eześnie niemedycznych 
m-echan.I-zn1(J\.V zapt?i\,V,niających \Vłaśc:iJ1;vą jakość i korzy,stne efekty opie
ld .nad os-ob1.nn1 uz-aleZ11fr>nyru-i od aUtohohL 

IlLĘDY W PRACY KOMISJI SPOU:CZNO-LJ,KARSK!Cf! DS. PRZYMUSOWEGO 
LE:CZENJA ALKOHOL!KOW 

.A,:naliza dzia1n1rn:Mci korni.sj.i społeczno-,lekart~k'1d1 była jednym z za
da11 krnjnweg" zespołu specjahstyczn,,go w dziedzink' psychiatrii .i nou„ 
:ro1ngdi w HJBO r. Za;;;Hdniozy-xni bndan.tami objęto o.koło ::wo akt d-obra-

1) !)ZR\Vffthł w art. 13 w,taw_y o Z\-VSlkzatiiu t±IkohtdLzmu 7 dnia H)_ grudn.l:J 1959 x. 
pojęd1:' nafog-t.,,w(;go alkoholika jest te.rminern z: 2akre3u nau-k mi~dyct.nych, a za
tem d!i1 stWierdlenia. ety u-cte-1>tnik post.,::pnwuda je~t nałog(n•ąm aUrnh.olikiem 
nie-zbędnt1: jest \vyd;Ju[c npir..ii prr.er. l~k:an:.t 3peejaHst(;: 1v zakrQsic !eoenia a.H,oho~ 
liirrm" nr CRN :rna/7~1 z dn, 22.L!:J'n r-. {0}. 
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\Vf:: 1ub nie-uzasadaione; pn;.wadzl to {:i-o nlepotrzebs1t:go zb·iCYania wywia
dów, vn:ywanla Ś\viadkó-\V i podejrzanych; straty czasu k{m1isji

1 
praco:'\V

ni1{ÓW sorjahlych i t:n.ilicji, H w ostateer;nyrn efi?kcie do wysu1dch. wsk{1,ź,~ 
21,ikó\v un1orzeil) siiJgaj~łcych w posz.czegóJnych kmnisjaeh od 2fi do 49q,t} 
\vszystkkh rozpatryw-anych spra,w); : 

----· prnponow.anh? o·so-bJ.e stajł}Cej przed km:r1isjq :-:s:<bcnviąn1-n.fa sj(; do 
ic-cze11la dobt(l'\'.volnego p-o-d. g.rożbą zr-t:tto~,,c-"\VJ.nia leczcnla przymuso\.vego 
he.i up-rl,etlnif:go przepro·wad.zenfa pełnego pcisU;-po-w.ania do\vodo-wego z 
art .13 o zwalczaniu 0Jko-holiz1nu; rri~~vyjrdnienic zn.i11h:TC'-SOV,nrnernu is~
tDt'-ny-ch dia nieg<) _prawnych skutkóvl :~\Hvtes,1.enia pm,tępo.w.ani-a~ 

s-- w-ydaw.ao:ie decyzji bez prze.prowadzenia roZJprawy, podej'U"1o·v.ra.rde 
decyzji D tastosc,vnniu przy1nusntv\;go Je-cze11,i-a przed rozprawą_. na któ~
rej decy:zja tH je:~t tylko ogłaszana; 

---- S'tronn:?'tz.ośó: 1:uigatowa"):ie się kntni.&.ji po jl~d1nej ze stron kon.f-lik
tn rodz,irmego lub spt)łe-cuwg'f), jaki :,.,a:iwyczaj t--0-war1.ys-zy kieT{J\\rttniu 
slcug do kontisji przez osoby pryw1:.rtne; 

brak rzPtt~lno6ci V/ zbieraniu d{;:1,.,v~-0dów, np. \vyda\A7a-rtie decyzji o 
;,,:,;1.sto-sowrtn:iu p-T·~yrnu:ic,we-go le-C'.tt~rda w oparciu wyłącz,nle o: s:k.:ugę (:to
ny), wyrv1iad l\i10 ('Pr:z:.1;:p1~()wadzony wyłącznie z żnną_), vvyw'iad asy(stenta 
S.f)Ołe,ct.:n.ego (z· '.ioną)t zez:11.anie Zo.ny jak-<1 ś?."iadka; w innych przypad
ka-eh stwiei-cb.()no ,_.aut.on}aty-cz,ne' 1 or-!tE:karvie prz:y"n1-us-0-v1ego lt?-c:tenia na 
ktżdy w.:nit)sek ,pr-okttr-at~Tta, b(~z przeprov„rnd·zenia po-stępowania d.o·w{)do
we-go; 

·--.~ u.t<1jT.1l.a-nic _p,cmtępowania dt)'wcdowego: unietno;j}iw-Janie zainterest1-
1-va:ny111 wglądu w 1.'tktn. uczt\"Sctn-ict-wa ·w r,n:uprawlP, wypo\:viadania sit; co 
do :e.ebr::r.n:vch dowcw:Jóv.r i inatc,r-iełów; pr-zypadki nie!'Ln.f-orm{-.;:w:;1rri-a ,1alko
hnHka1' kto g-o ob\\dnia i o co, eza:st.m ZJtot:szne wy-cla.1varde or"ZJ::cz;m1; 

nlf'J)'J'a.w!dł'o-,vf:: doręc.uinie pi6tn: czasan1i ceJ1:xwe niedo.r(:czanic, pisn.1, 
2,by 111óc obciążyć nadkoholika · winl'.'l .za nh:~.:t:awie-cnictwo lub z.ahl.t:,Nić 
snrav·~-:. -~'F1cz.,.,.i ,.,. 

,.· ·--"' ·;ic~;;cc_.{~T~ przyji;te z pc•stt~}H)wa,ni.u karnego: nsk:n,anyi\·1 „J:('(:ydy
\Vitta ' 1 itp. 

R-oz;m;1itej w.agi bh~y m.erytXJryc.zne i fo:r1nah1'.: st\vicrdzc 't'G W(~ 1vi~zy
slkJcl1 fa}dmiych .postępowa;oiach. 

,la:ko ort{an \,;_1ykonawcz.y decyz.ji wł.agn.yc-h i. s;1ch..1 k:_;l m::1 1n.u1 , r;;;,\':n 
Hd,rnirdstrowa-nia Ś1\c,dka·m:i przy111usu . .Jrik wynika z hft.dtn1r ko-,misje Z\VY"': 
.kle nAe są w s-fa:m6t1 po«t-ofa:ć S1wyn1 (\bowiąrlt-cm1 egzek:-u.c:y jnym., zwłasz-cza 
ttu1:1f gd:tie nie ::1::a.tr;ud;.nioJ.10 etat~Y\>.)eg:,o S(;kretHrza i gd-tie nie dopraeo\va~
n,, si,; l:)l~żą,x•j ·,,"p6l.pr'-l<:y z ,niłkją obywatelską. fatnieJc" więc pow
szpd1m11 b.1,;dna pt-aktykn p-r:z-crzucani-a obo-wiązków w zakresie eg:u:!kwo
\Vanfa t::.-rzeezei1 na 1t'!C1.:nictv;,o odwykt)~·e i d-nrn-agania ffit; od służby zdro
\'.vl-a pelrii~nm funkcji pcmro-cniita adm•i-nist.cacji \V tym zak.resie 0 . 

Vi:":NH)SKŁ 

Budując \V Pol;:;<":e _pt)c1q.wszy c;d fot 50-tyd1, pta\,-.~ie o<l pocL:;at.ftW, sy
stt)rn le{::z-:rtlehwa od\•;ykow~.go .l decydu,)tic sit~, ie będz.ie to l12c.zf:nk! opar~, 
te o p-.r2J'Jnu.s, :rde dysptJt10:wl;tno dol1iwiadcze,n-iami 1 niezbędnymi d.18 prze
"i'vidricnitt prc;blemfr\V1 ja-kit?- sif; pói,r:.iej uja-w.niły. 

Ro-zt.Ytir.u· 1 .zr6ź.n.:i0{Ywt.1nie tych prohlen1ów poz.-wa la d-zisiaj móvvió z 
('.ałą J:XJ\Nt:tf{q o pat;ologtr . .acji ins-tyt.ucji p.rzyn11.1z;ow0go leczenia a takZe 
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jak wtiadr,mn ;, bada11 p1·uwadzony;,b w porndma<:-11 1 zakładach ocl:wyko
.\vy;;b ,,,_ [>atologizując;,m1 wpływie tej instytucji na lecznictwo OOW}'lw
W(:. Na syt.turacji t{~j 2,;1vvai!yło kilka e1ernm1:tóv.:~ 

1) rpnzt1cenlanie pi~-iyxnucS:u jako . na.rzędzia nriw5LIZY\Vania probl,emó1,v 
społeczt1ych, l?r:z:ynxus h~czeuią sta.ł sit; czynffikiern tYkre.{llającym kieru= 
nek rnzwoju l~cznktvva, T,vnr2A'..H10 1eczrti:0t\v10 oihvykowe gł6-w'1tie w tak.i 
spooób i na tyle, aby 7~tpc'\vnii: reullzację orwcz,d1 o pt'xymusowym le„ 
czeniu 1 rrri1n{J. że- bazujtfCQ na przy1nu8le :1p0Sf>by leczenia, jakie n1og11 
byt: za:st-0so·wan0 \V il:ozrnid.v1tie od:wykowyrn są n.lewystarczające, \V lecz
:n,Jctw:ic o-t\vaą1yn1 sprowacl,1.ajt1 9ię do przy:n1usow·eg0 dopron,:vad2;.2n1a za 
.pośroonktw"m MO do pol'aclnl w ,:elu przyjecia lekarsl.'1m: reaHzacja 
pPzyrnusowego le(:ze:ni-a ogr-łl;n.icza siQ wic.,~c czt}s:tn do ·współrpraey z nti
lieją i kont.rotowania, czy p1Jcjent p()lyb cahletki: 

2) koncerpcja kornisji społeczno.-kkarski<1j jako organu orzekującrigo: 
p~_-y„11,.r,i.c-rza:nie u.pr&,,vniel;"; do orzl':k,arria o ogranlcz(~niu vvol:no-śd nbywate1a, 
nfo sąd'tYWL a orga:norn admhtlstracyjnyrn o częściowo spolecr:rmyn1 cha
:r-akte-rxe budzi ·~"-- ja;k w.fa.durno -·- pcnva~':.n<:, wqtp}hvoścL Istnieje potrze
ba niesienia n~a1nej porno.cy rod.zi,non1 i osoborn z pr't.rbl<nru1tnii alkoholn
v,ry:rn,i1 potrzl:~ha r-uzwij.ax1:iu w środtJ\\"L::tkach Ioka}ny,ch od:d1;iałyiv.ail re·* 
gocjaJi.zę1,cyj'.rtych 1. interwent~yjny<:h. Nier:rosttt1,,vicnJe kon1.tsjo-;rn v,1yra2m.ych 
znda11 w tym zakresie sp;,·wctfowah1 odrywanie 31'; ich od terenu, w któ
ry,.n1 d,,ziafajf\. Trad w tyn} nkładtz.ie uzasadnicnje ich nbecna Uczba i k,,. 
kalizacja, Brak istotnych altt·rna!ty:w dla stosowania represj-i \Vydaje si.ę
być jt:dną z prz.y-czyn de\:vineji v,r fun,keJcjnowan:tu kmn-isJii; 

:-l) ogntnic.1,.enle zndznl korni.s,}i d·o o·rzt}k-tnTi::t o .z.astos:owan.iu 1eczen.ia 
przymus.ow-eg.o; 

4) nir:.\vy;;tacc-zajt)Ce określetdc zas'ad d-otyczą;cych prze-pt°{}WEH.tz.arda 
1)1'"'.?'.yn1usowego bad::,nic.1 lek.arskiegn; 

5) s.t.op:n,.iowe cor+.1z wyr-ażT1,Iejsz(: przPs.uwanit) się ,pu,n:ktu cięZ-kQi.ci 
ptzy1nu:~:o\v0go Jo-cz6nla, pomy.Rla11ego pn-czątko-;-,v•10 jakn och.Tona rD<l:1.in 
al:k{>holildr\v. na cx:J'n~·nnQ p10:r:ząd'k-u pubticine-g,o, 0- czy1n SW:iadczą wyso
kie octsr:tki wttl!:tskó\V p<)tchodz:ących cd ,crrganóv.r ś<:ig4nia i. wyrn.iaru 
:Sipcravvi-r.~Hh\rośt::i 1 a nit? dotycziicych pl'oh1emów :rod.zdn:n.y-eh: 

{)) ,r}iedostateczny ·nadz.6:r- ,nad <lziafaiinDScfat komjsjL OdpowiOOr;faJne ;,;a 
tt.1 d,ziakt1ność orga11y t1d1nitristtacji rde prowa<kd:ły systematyc1.,nej kA1n
tro:J.U '!'eh pra{:y, odpo\vd-edniego i:t1St.n,~,ktaZu, nł,ę :r.a:dhano o w-laśctwy pro-
gram ,~,ckolPń, Często bierna była r,>kl sądów, które rzadko korzy3t,ily z 
rn-oZH\v·n.ścct konh"oli pr~(:y k1fJtnisji :tn~z.v rozpi,trywan.iu kh W<Thi,<>Sików o 
z.ł1s-tos-01sru1fr-~ p:rzy1riuS{)1t.vego foezt:mia w zakład~ie 1-c~cznic-twa uuliknięte
go {t1p. przez kon.frontacjq z opl.nią biegłego), l~r:okur(:1tura wyk;.ay~n~ła 
zbyt nmło iniejnty,vy ,v t~Iirnirn:JIN.:n1,1u ntiruszanti.ł pru;va pr:.•,ez komis.w. 
Z,asadv nadzoru v,,,-łaścivirtch insi;e.n.cji slu~~by zdrowfat na.d lekan1.kn-orzecz
nie.zt1 ,,dzitdalnośd.ą kcr111sJi ni<: zostały nigdy ~>raC<}wo..ne. \~- pra:ktyz:e 
kontw,la lekAlt'skfoj diiafałnofoi komisj,i (it.ęsto nie była w ogo;e prowa
dzx)r'J:a 1nb px.xfVi/Udi&.C:sna był.a pn1;vde-rz:chu\vt1ie. Nie- ;:;twQrza:110 róv..,.niei n.1.r:~ 
dtani.zmów zapc,1,vniających 'Whuk.iwy fH)Z-i-orn k\VttUfikaeji le-karzy do
punc;;anych do pracy w tych komirsja-Ob, 

Zehrone dośwfadcwma p<nwalaj4 no poddimi~ pod dyskusjt; kHku 
11-rop-ozycji nn1ev;tch nnw.·mowiu\ pr:awnych j nowych ro2Aviązań organ1ta
cyjnych, 



Nr 2 l.,eczenie przymusowe alkoholików 155 

Przede Vt,S;r.ystk:im1 na,wet kon<)1}11trujt1c swoją uwagr; g-tov/11.te na le·· 
c-zenJu a!k{)hoiil,ów, nir, wo]n{) nie zauważyć Jednego 2<, źródeł atlmho-
Ji7,mu, jakim nadmierna dostępność napojów alk,1holowych". DJate
go no.,,v-a ucytawa potvinna za:pn,\vrdć atfrikwatne do potrze0b, a zarazern 
skuteczne ognmiczc'tlle sprz,x:!aży i spo.iyc,a napoj6w aJkoho!owych. 

Następnie, U()Wa ustawa powinna twwzyć warunki do rzenzy,,v:istngo, 
szerr,kfogo włączema spoleczemtwa w przeciwd,ziafa.nie alkoholi;,;ino\\".l, 
popTzez, d,ipusze-lenie nieskrępowrnnego tworzenia, rozw<>ju i leclen,cji 
dobr<Jwolnyeh stowarzyszeń spofocznych, których cc•lem jest krwwienie 
idei trzeźwości, i abstynencji, oddziaływanie na osoby m,dużywujące al.
koholu i udzielenie pomocy id, rod·.amom, 

W kwę,%il leczenict, pomocy \ opieki dla osób uzależnionych od a.lko
h-olu na1eZy postu1ow:ać, by vvejS'ciu. w życie ust,:1,,;;y towa-rt1,ym:y_ł n)z;.vój 
1 stoprniowe przekształca,nfo lec,nictwa odwykowego, ze wzbogaceniem 
t<m1p.ii o mużfotJość, leczenia w ,.E1kfodacl1 lecznictwa podstawowego, pow
szechnym IN"prnwadzanrl.em po&TodnJch form l<iczniczych (oddziały dzien
ne i XH)C:f1-e) i pnzeniooienie-:m gJóvl·nego ""'""'"" d~iał-alttt.)ści r.u'l lecznietwY> 
otwarte. K,)nieczne byłoby pojawienie eóimych mot1ilwChści prowad:te
.r;ia rehabilitacji (wk1adów i dnmów pracy chronionej dla [t1,ad0źnionych 
od alkoholu, hosteli) oraz in:,tyiucji zapownfających stalą opiekę, pomo'C 
i oparcie (domów pomocy społec,mej dJ.n Ltma(leżn:rony,ch od alkhholu, ]du
bów abstynenta, p!.ocówcik czasowego zakwatewrwa,nia i in,). 

P-ti?f frrowa.nyxn sposobem po.:'lltęptn,vania 1Yo:tv1n:no byC kozfr:nie oparte 
na dobwwolnoiici, przypuszczać można Jedn.Tk, że ze względu na nacisk 
ninp-rzygotov.,anej je.&Z('.Ytt> opinii Sf)Ołee?.Jnej utrizyrnanu ~ostanie zasada 
k>czenia ekreślom1j kategc,rH osób uzależnionych od alkoholu wbrew ich 
wolL W stosui)lrn do obowiązującej ()bc;,cnie u,>:ta,vy o zwalcz:rniu alko
holizrnu vrprowadt,nne po-;,vinrny zostać istotne zrniany w zakresie postę„ 
pnwanfa prawnego i opieki medycznej ,n,ad takim.i ol!ioba:mL 

Decyzję o leczeniu osoby uzależnionej wbrew j,~:i woli oddać należa
łoby wył,1cznie w ręce sądu, ro'lstrzyga!by też, czy leczenie to h1; · 
cizie prowadzone vv placówce leczeniu stacjonarnego (zamkniętego), czy 
w innej placówc,; leczenia odwykowego (poradni, oddziale dziennym lub 
nocnym), 

Ocena ,przesłanki medycznej (uzależnienie od alkoholu) otaz przygo
towrmie dla sądlt wskazówek odnośnie do potrzeby lecz,mia odwykowe
go i rodzaju placówki_, w której xna o.no by(; prowndzotw 1 należeć po„ 
winna do biegłych z zak!'1;;su l0c1.enfa od\vykowego. Biegli ci rozporzf.1~ 
dzaliby 1noż1iwośdą podda\Vania \V rnzie konit:~czności osób skir,to\-va~
nycl:, do nich krótkotrwałej obserwacji w zakładzie lecznictwa odwyko
,vego, 

W :miejsce komisji społeczno-lekarskich do spraw przynmsowego .le
czenia alkoholików ptlWinno się powołać przy terenowych organach ad
ministracji państwowej komisje społeczne do spraw przeciwdzia
łania alkoholizmowi, nie rnającc lekarza w swoim składzie, Do zadart 
tych komisji m:ifoźa!oby: reagowanie na informacje dotyczące osób na-· 
duźywająeych alkoholu i namszających sw"im post,;powanicm zasady 
współZycia spofoczn<1go oraz nawią:za.nie kontaktu z tyxni osobc1n1i; na
kłonienie kh do udania· si<) do zatrudniającej biegłego placówki lecz-

i; Odsc-ikl .nadrni-ernie pijących rosną _prnpotdonalnii! d-0 kwadn.tu \VZJ'O!::tti :Sred-
n\ego .s,p-oiyda aJkoholu (12), 



niczej, octiniaj:4.eej uzale-Znie-niEi od aJkoh.olu lub stopiel'\ t.1::,go uz;,;k-2:nic-
nia, dysponujrici':l:j in!o:rnJa.cjami o wfo.śd9vyn1 'N '.51.osunku do st::urn tf'j 
osoby posh_:powaniu lecn·1iczyn1 oraz mo:diwośclq uch.icknh pol.nucy 
wz.ględnie skierowania du właśc.iwego źródła pornocy; inicjO'Jlanic \V rt,
,;,, potrzeby, po znpo7-nuniu się 7. sytuacją Iyciową takkj osoby, innych 
.fonn p01nocy (ułatwianie zatrudnienia, cz.aso,,ve zakv,;,;:1,terovnmit:·\ ś1.viad
cz('.mi.n materialne}; współd:dahmie ze ;-;JuZbą zdrowia i słuZ-hv.rn.i spokez~
nymi oraz instytucjurnl prowadzącyrni działalność: rc:socjaiJZncyjnq ~--n 
tyrn s:unym ob5z9rze; udzielanie ponwcy kuratororn sqdowyrn ustano-" 
wionyn) dla osób poddanych obowhp:kowi leczenia odwykowego n.0 pod-
stawie decyzji sądu; przygotowm1ie .mate:dałów i wyst{tpowanle z vn1io~ 
skimn efo sądu -o poddtmk wjrtnngBjącej t<-:!go osoby obo,viqr,kcnvi .kc2>-0

-

nht, 
Przy (ff:?:e-knnlu o obowiązku podd.anfa się "leczeniu seid w·;\an~1\1ri,:,s:' 

powini.E:n kuratora nad osobą lecz1)nr;. Byłaby to instytucja, której c·> 
łan byłoby nie tylko biei::qce czuwafl.ie 1 ;_d::..y osoba leczona przt:sfrzega
la za.kct•il w zakrt\Sie tego 1ecr,eni~lf 'JPcz tak.Ze posz{~rzerde kręgu osób 
stanowiących oparcie dln pac:jcnfa, S't\Vm7cnie dodatkcnm.::,j rno---.diwości 
\\'J)iyl~.;ania na środo\visko pacjcnfa. 'i jt;go spnnv:y bytowe oraz 1.unożli
\v·it:nie oceny efc~ktćn,v dzlalalno:ici ;,;łu'l.by zdto\vi;:l. 

Dla zapewnienia praw'iclłowego przebiegu leczeniu osób, na które nu·~ 
foZono tak1 obov,;riązek, pru:widzitć nak:ż-Y n10?.1iv,rot~ł przeehodzenb 
_pacjent-a 2 placówki fo·,cznieżt.,--,.j jcdnt~go typu do placówek inn0go typu 
bez potrzr::hy ka:i,dorazowego odvtolyv..·<1:nia si() do decyzji sqdu, Podoh" 
n:ie jlil.< dotychczas \:Vłaś:ciwy by:łby nic dłuższy nb: dwuletni okres trwri."
.nia obtJ\Vhtiku poddania sh~ Jccz:E:niu. P-ozrd-tawiti na1e%a1oby jt•dnak 
równoczt:śnit: m.oiJiwość wcześniejszego zakoiwzenia tego okrf:S\L 

Projf~kt ustaw;/ prze·w.idzie{: powink11 ::>-7FTF2e riiż dotyd1cz1::s :-::iosu-
\-Van1c, ubt·~:własnowol.nift1ir1 o?.ób uza1e-Znlonych od ,dkohr}Ju. \V:.\\··un
kirm umoZliv.ria·jcicvrn ti1k:it· uosh]pm.van.i(, byłoby u.tv,sorzcnie dornóv/ 
pn1nocy" społecz~e) '\:Ha osób u'v.dei,nionych od aJ.kohoh.1 1 •.,vym,.1.g::1j;~cych 
całodobo\vt:j opieki 1 ;,i:.a.b0zpi(,c1•.ęni;,~. 

VV odn.iesfeniu do osób- -u1..1:deżnh>:\ych od nJknholu 1 które -dcpuściiy 3.ię 
pn:cstąpstwtt np, pr,:eciwko rodzlnie, rn.:i.leżałoby ;:-~:c:1,pewnif by odpo'\vla
dały one: jak każdy spnn.vca pnH.·st~1=n,t-.v0, :nn podstff;.-vie odr('.bnych 
pr:ieni.5ów nrnwa k&1·neg·o1\ Obr:enic istnitha już wsze1ki0 przeidan ki d 1} 

obj(}Cfa It:cźcinfon1 odwykowyrn. :n:x wfaś-::iw}'!n poziornh) sk4zt1:nych JYrze
bywających w zakł-arfoch 'kc~.rnych. 

Pozo:;taje prohle:rn obj~cia odd:r.iaływunien·1 spofoctnyrn około 20-. -~2~% 
nsób zachO\\?'lljących si~ :'.':społecznie 1 nadu:i.ywajqcyd1 aikchol.u, 1dórr~ 
ze \VZglt:du na brah: nzaleinienia od a.lkohoiu nk kwalllikujq sifi dn ob-
J,:;dn ich oplekt1 prz(~Z placówki &ł:użby zdrowia ]ub zakłady rehabilih1·
cyjne„ Osoba1ni tyrni powJt:u1y zajiłĆ s.ię komisj<.'.; społeczne, o k',6rych 
b,:h."\ 1nowa, otganizacj.e spolf~czne powołane do och,r-nny porządku, ko
misj,~ indywidualnej profilaktyki spoh:,c~nej Hp. Prognnn oddz.iuJ:/\.VJ.·· 
ni a tm takh: osoby, wy1nagajijcy piinego opracow::-mia, v,:,-ydaje sic; 1 G\V·· 
nie wni::ny, jak pto-grrnn leczenia osób uza!f:~~nionyc-h od nll-tohoh.1, 

11 .Kodehs }(_9,rnv z l97J :r. ro&b-Ud(nt.'&'J ~.y•,;tem !;rodkóv:; Jec:i:nie:W··?.aJ:>-Jbi,e,i'e.,,..·
cx.ych, }dórt: nie iurikc:jonowały \v au½h:i 1.1e:hv;a\.an;a ustaw o- zwaJ.c?.aniu ~lkoho-· 
}i1-n1u i HIM l Ht5D L Triki~(' Kodek& K.&rny wykonmvc:zy pn:twviduje leczenie- alK\i
hoiików J:XJdcrn:."' -odtywariil'1 kiiry. 
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PISMU~NN1CTWO 

L Dąbrowski S« Pi,orrow:;k.i A.: Pn:yrn:..1:;•Y>l'Ł: le,:::;\cn:"<:\ Prolcd,0 111 alkohotizmu, nt 
2, s. ·;, HYlt r .. ·-* 'L Dz.islrnik t;,s;trr\V iu' 12, pot, tn, 1!)56 ~- D:derctik UsL,lw 
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