Warszawa, dnia 06.10.2012 r.

Jak postępować z pacjentami którzy podczas hospitalizacji znajdują się pod
wpływem alkoholu, lub samowolnie opuszczają teren szpitala ?
W przypadku, gdy pacjent podczas trwania hospitalizacji spożywa alkohol, bądź
samowolnie opuszcza teren placówki zastosowanie może mieć art. 29 ustawy o działalności
leczniczej:
„Wypisanie, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania
świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia
lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.”
W pierwszej kolejności placówka powinna zapisać w regulaminie porządkowym, że
w przypadku rażącego naruszenia porządku lub przebieg procesu leczenia, pacjent zostanie
wypisany ze szpitala. Dodatkowo wskazać, że jako rażące naruszenie uważa się między
innymi:
1) spożywanie napojów alkoholowych lub używanie substancji odurzających na terenie
szpitala,
2) samowolne oddalenie się z terenu placówki.
Każdy chory w dniu przyjęcia powinien otrzymać regulamin i oświadczyć, że zapoznał się
z jego treścią oraz, że go akceptuje. Przy funkcjonowaniu powyższego systemu, jeśli złamie
obowiązujące zasad zostanie wypisany ze szpitala, a placówka będzie miała dokument
potwierdzający poinformowanie chorego o obowiązującym regulaminie porządkowym.
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Dodatkowo należy pamiętać, że szpital ponosi odpowiedzialność za pacjenta przez cały czas
hospitalizacji, a w momencie gdy pacjent wyjdzie on poza teren szpitala, lub będzie spożywał
napoje alkoholowe na jego terenie, to złamie zakaz na własną odpowiedzialność.
Co więcej, w przypadku osób będących pod wpływem alkoholu zasadnym byłoby wezwanie
policji, aby dokonała pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast, jeżeli
chory odmówi badania, wtedy taką informacje wpisuje się do dokumentacji medycznej wraz z
danymi osób, które były obecne przy tym zdarzeniu.
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