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W odpowiedzi na pismo z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: KMP.574.11.2016.RK 

w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kierunku zmiany ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która umożliwi zatrudnianie w izbach 

wytrzeźwień i placówkach wykonujących zadania izb wytrzeźwień, ratowników 

medycznych do realizacji czynności związanych z przyjmowaniem, opieką medyczną 

i zwalnianiem osób w nich umieszczanych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

informacji.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757, z póżn. zm.), uwzględniając zakres 

umiejętności ratownika medycznego wynikający z toku kształcenia, możliwe jest 

wykonywanie tego zawodu poza systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Jednak poza systemem ochrony zdrowia brane są pod uwagę wyłącznie podmioty, 

w których niesiona jest pomoc medyczna osobom w stanie zagrożenia zdrowia 

lub życia (np. ratownictwo morskie, ratownictwo wojskowe, świadczenia zdrowotne 

w służbach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

Administracji itd.). Pcwyzszy przepis pozwala również ratownikom medycznym 

na wykonywanie zadań zawodowych w izbach wytrzezwień, wchodząc w skład zmiany, 

o której mowa w przepisach wydanych na ooastawie art. 423 ust. 5 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1286, z późn. zm.), co jednak nie jest tożsame z orzekaniem

o stanie zdrowia osób doprowadzonych do izb wytrzeźwień.

Podkreślenia wymaga, że ratownicy medyczni są przygotowani do udzielenia pomocy 

osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegającej na zabezDieczeniu jej 

funkcji życiowych i zapobiegającej dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta. 

W zakres programu kształcenia ratowników medycznych nie wchoczi orzekanie
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0 stanie zdrowia, które powinno być poprzedzone wywiadem medycznym

1 kompleksowym badaniem przedmiotowym Powyższe wymaga znajomości wielu 

dziedzin medycyny, a nie tylko wiedzy z obszaru postępowania w stanach nagłych. 

Ponadto brzmienie art. 402 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi stanowi, że „Osoba doprowadzona do izby wytrzezwień lub placówki jest 

poddawana niezvsłocznie badaniom lekarskim.” Efektem takiego badania jest podjęcie 

decyzji o możliwości pozostawienia danej osoby w izbie wytrzeźwień 

lub o konieczności przewiezienia jej do szpitala. Jest to decyzja związana z dużym 

ryzykiem pomyłek, w tym również pomyłek lekarskich, zwłaszcza w sytuacjach, 

gdy intoksykacja alkoholowa nakłada się na takie problemy jak: uraz ośrodkowego 

układu nerwowego, mewyrownana cukrzyca ostre zaburzenia rytmu serca i funkcji 

układu krwionośnego itd. Podkreślenia wymaga również, ze kompetencje zawodowe 

lekarzy i ratowników medycznych nie są tożsame, a co za tym idzie te grupy 

zawodowe nie mogą być traktowane alternatywnie.
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