
Podmiotowość człowieka – refleksja nad ochroną zdrowia psychicznego

Celem niniejszej  refleksji  jest  wskazanie  na  podstawę zobowiązań  państwa wobec 
osób i rodzin dotkniętych problemami natury psychicznej, które nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować  w  środowisku  i  winny  być  objęte  pomocą  socjalną  ze  strony  państwa. 
Zasadniczym  celem  polityki  społecznej  w  kontekście  rozważań  pracy  socjalnej  jest 
osiągniecie takiego stopnia socjalizacji, który umożliwiałby nie tylko zdolność samodzielnego 
załatwiania  potrzeb  socjalno-bytowych,  ale  i  także  stanowił  rozwój  osobowy  osób 
dotkniętych  zaburzeniami  o  etiologii  psychicznej.  Warto  w  tym  miejscu  ukonstytuować 
oblicze pracy socjalnej powołując się na znamienną wypowiedzieć autorstwa Anny Zasady-
Chorab:  „Praca  socjalna  to  rozmowa  człowieka  z  człowiekiem  potrzebującym  pomocy, 
opieki; to udzielanie wyjaśnień i porad; wskazywanie nowych, lepszych dróg na spacer po 
życiu; praca socjalna to odnajdowanie szlaków, które mają uratować zagubionego wędrowca. 
Praca socjalna to ten obszar działalności ludzkiej, który ma dużo wspólnego z poezją, a więc 
tą dziedziną,  gdzie szczerość i otwartość zbliża ludzi do siebie”.  W tym odzwierciedleniu 
polityka społeczna winna przy współpracy podległych służb sprowadzać się do stworzenia 
prawidłowych warunków w wymiarze społeczno-gospodarczym i polityczno-wolnościowym 
umożliwiającym osobom dotkniętych chorobami psychicznym godne bytowanie.  Powyższe 
odniesie  ma  także  rację  bytu  w  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka,  która  stanowi 
aksjologiczny  punkt  wszelkich  działań:  „Wszyscy  ludzie  rodzą  się  wolni  i  równi  pod 
względem  swej  godności  i  swych  praw.  Są  obdarzeni  rozumem  i sumieniem  i  powinni 
postępować wobec innych w duchu braterstwa”.

Przedmiotem  niniejszej  refleksji  jest  nowelizacja  ustawy  o  ochronie  zdrowia 
psychicznego,  która  weszła  w  życie  11  lutego  2011  roku.  Punktem  wyjścia  jest  przede 
wszystkim dostosowanie ustawy do obwiązujących przepisów w kontekście zmieniającego się 
stanu  prawnego,  w  szczególności  do  nowych  regulacji  normujących  funkcjonowanie 
ratownictwa medycznego oraz pomocy społecznej. Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego wymusza wprowadzenie licznych postulatów w szczególności  ochrony praw 
pacjentów  szpitali  psychiatrycznych,  okresu  ważności  skierowania  do  szpitala 
psychiatrycznego,  zapewnienia wykonania sądowych postanowień o umieszczeniu w domu 
pomocy społecznej lub w szpitalu psychiatrycznym.

Obowiązująca  ustawa  o  ochronie  zdrowia  wychodząc  naprzeciw  co  raz  większym 
dysfunkcjom oraz  nasilaniu  się  osób dotkniętych  różnorakimi  zaburzeniami  psychicznymi 
umożliwia stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznych. Zgodnie 
z rozporządzeniem o Państwowym Ratownictwie Medycznym w którego w skład nie wchodzi 
lekarz,  zespół  ratownictwa  medycznego  może  w toku  wykonywania  swoich  obowiązków 
zawodowych po wstępnej weryfikacji zastosować przymus bezpośredni i przetransportować 
do  odpowiedniego  zakładu  opieki  zdrowotnej.  Powyższa  kwestia  jest  bardzo  istotna, 
ponieważ  umożliwia  podjęcie  szybkich  działań  ratowniczych  nie  powodując  przy  tym 
rozbieżności pomiędzy funkcjonariuszami Policji, którzy często interweniowali wobec osób 
chorych psychicznie nie będąc często do tego dostatecznie przygotowani. W konsekwencji 
stosowanie przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji mogło być nieskutecznie 
lub wręcz niebezpieczne dla osoby chorej psychiczne, której zachowanie nie musi cechować 
się racjonalnością.

Nowe  brzmienie  ustawy  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  weryfikuje  przymus 
stosowania przymusu bezpośredniego w szczególnych  przypadkach,  gdy zachodzą to tego 
uzasadnione  przesłanki  sugerujące  zamach  przeciwko  życiu  lub  zdrowiu,  bezpieczeństwu 
powszechnemu, które w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się 
w  ich  otoczeniu  oraz  poważnie  zakłócają  lub  uniemożliwiają  funkcjonowanie  zakładu 
psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej  lub  jednostki  organizacyjnej  pomocy  społecznej. 



Ustawodawca  określając  możliwość  stosowania  przymusu  bezpośredniego  przewiduje 
jednocześnie zasady i  rodzaj  środków przymusu w postaci  przytrzymania,  przymusowym 
podaniu  leków,  unieruchomieniu  lub  izolacji  przez  kierującego  akcją  prowadzenia 
medycznych  czynności  ratunkowych.  Powyższe  przesłanie  umożliwia  stosowanie 
powyższych czynności jedynie w takich sytuacjach w których nie ma możliwości uzyskania 
pomocy lekarza  lub pielęgniarki  w szpitalu psychiatrycznym lub jednostce organizacyjnej 
pomocy  społecznej.  Ustawa  reguluje  także  czas  stosowania  środków  przymusowych  do 
momentu  uzyskania  pomocy lekarza  lub na okres transportu osoby chorej  psychicznie  do 
zakładu  opieki  zdrowotnej.  Natomiast  nowelizacja  ustawy  podkreśla  obowiązek 
powiadomienia  przez  zlecającego  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  dyspozytora 
medycznego oraz odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej chorego.

Obowiązująca  ustawa  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  wprowadza  zmianę 
w obowiązujących  przepisach  w  ustawie  o  pomocy  społecznej  poprzez  obowiązek 
zapewnienia  osobom  przebywającym  w  domach  pomocy  społecznej  i  środowiskowych 
domach  samopomocy  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  dostępu  do  świadczeń 
psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej.  Tym  samym obliguje  jednostki  organizacyjne  pomocy 
społecznej do obowiązku pomocy tym osobom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przy 
wykorzystaniu  dostępnych im środków, bez nakładania  na nie  niemożliwego do realizacji 
obowiązku udzielania tych świadczeń. Ponadto organy pomocy społecznej są zobowiązane do 
zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi odpowiedniej opieki w domach pomocy 
społecznej.  Należy  także  podkreślić,  iż  ustawa  umożliwia  szybsze  podjęcie  decyzji 
w stosunku  do  osób,  które  są  kierowane  do  domu  pomocy  społecznej  z zaburzeniami 
psychicznymi  na  podstawie  postanowienia  sądu  lub  wniosku  organu  do  spraw  pomocy 
społecznej poprzez zatrzymanie i przymusowe doprowadzanie do domu pomocy społecznej 
przez  policję.  Powyższe  rozwiązanie  pozwoli  na  uniknięcie  sytuacji  nie  wykonywania 
postanowień sądowych oraz przyczyni się do lepszej ochrony życia i zdrowia tychże osób.

Nowelizacja  obowiązującej  ustawy  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  zakłada 
wydłużenie  ważności  skierowania  do  szpitala  psychiatrycznego  o  okres  oczekiwania  na 
udzielenie świadczenia zdrowotnego zapobiegając tym samym powstawaniu sytuacji, gdzie 
pacjenci  są  pozbawiani  możliwości  skorzystania  ze  świadczeń  zdrowotnych  udzielanych 
przez  szpitale  psychiatryczne.  Warunkiem  ważności  przyjęcia  pacjenta  na  hospitalizuję 
psychiatryczną jest wpisanie osoby na listę osób oczekujących w okresie 14 dni od okresu 
ważności skierowania. W przypadkach nagłych, gdy stan zdrowia pacjenta oczekującego na 
przyjęcie  ulegnie  pogorszeniu  będą  decydowały  istniejące  objawy  chorobowe  sugerujące 
wskazania do pobytu w szpitalu.

Powyższa ustawa określa  postępowanie  w stosunku do osoby chorej,  wobec której 
wydano  postanowienie  o  przyjęciu  do  szpitala  psychiatrycznego,  które  po  wydaniu 
przedmiotowego orzeczenia uchylały się lub utrudniały jego wykonanie. W tym konkretnym 
wymiarze  będzie  powołany  przez  marszałka  województwa  lekarz  psychiatra,  który  może 
zarządzić  zatrzymanie  i przymusowe  doprowadzenie  do  szpitala  psychiatrycznego  przez 
Policję.

Podsumowując należy jednoznacznie  stwierdzić,  że nowelizacja  ustawy o ochronie 
zdrowia  psychicznego  jest  podmiotem uprawnień  w  stosunku do osoby ludzkiej.  Z  kolei 
adresatem powyższego uprawnienia jest przede wszystkim państwo, którego zadaniem jest 
zapewnienie  swoim  obywatelom  organu  koordynacyjnego-doradczego  z  zakresu  zdrowia 
psychicznego. W odwołaniu do pracy socjalnej wskazuje się, że przedmiotem uprawnienia 
jest prawo do życia i możliwość samoistnego współdecydowania przy zachowaniu godności 
człowieka,  która  jest  wyzwaniem  do  odpowiedzialności  za  siebie  i  innych  członków 
społeczeństwa.  Stąd  też  prawa  socjalne  stanowią  podstawę  zobowiązań  państwa  jako 
instytucji powołanej do zabezpieczania egzystencji i dobra swoich obywateli.


