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Problemem codziennym w pracy Zespo-

łów Ratownictwa Medycznego (ZRM) 

oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 

(SOR) są pacjenci z marginesu społecznego. 

Terminem tym określa się osoby z głęboko 

zaburzonym funkcjonowaniem w  społe-

czeństwie. Nie przestrzegają one norm kul-

turowych i moralnych, wchodzą w konflikty 
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 Title
Experience with underclass patients in the practice of EMS 
and Emergency Departments

 Streszczenie
Codziennym trudem pracy w Zespołach Ratownictwa Medycz-
nego oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych jest kon-
takt z pacjentami z marginesu społecznego, a w szczególności 
z osobami pijanymi. Jednym z podstawowych problemów jest 
uzależnienie od alkoholu, które utrudnia postępowanie z pa-
cjentem zarówno pod względem medycznym, jak i w aspekcie 
socjalnym. W artykule przedstawiono najczęstsze problemy 
związane z tym tematem, uwarunkowania prawne oraz własne 
doświadczenia autorów.
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 Summary
An  everyday difficulty of  working in  Emergency Medical 
Services and Emergency Departments is  contact with 
underclass patients and in particular with drunk people. One 
of  the basic problems is  addiction to  alcohol, which makes 
it difficult to manage such a patient both in terms of medical 
and social aspects. The article presents the most common 
problems related to this topic, legal conditions and the authors’ 
own experience.
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Praca recenzowana

WARTO WIEDZIEĆ

z prawem, zazwyczaj nie mają stałej pracy 

i ubezpieczenia społecznego. W części przy-

padków ta dysfunkcyjność społeczna spo-

wodowana jest uzależnieniem od alkoholu 

i narkotyków.

W codziennej pracy ZRM-u część realizo-

wanych wezwań dotyczy interwencji w miej-

scach publicznych w stosunku do osób pi-
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nia, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe. Po-

wszechne są także zaniedbania higieniczne, 

tj. brudna skóra, zanieczyszczenie fekaliami, 

moczem i wymiocinami, od dawna niepra-

na, czasami podarta odzież.

Z punktu widzenia ZRM-u realizującego 

swoje zdania w miejscu zdarzenia najważ-

niejsze jest zadbanie o własne bezpieczeń-

stwo, szczególnie jeśli zadysponowany ze-

spół udaje się do mieszkania pełnego pija-

nych osób. Warto do takich wyjazdów prosić 

policję o wsparcie, jeśli z karty wyjazdowej 

wynika, że wyjazd ma związek z agresją. 

Głównym efektem działania alkoholu 

jest stopniowe ograniczanie świadomości, 

do całkowitej jej utraty włącznie. W miarę 

wzrostu stężenia alkoholu we krwi docho-

dzi także do zaburzeń funkcji układu od-

dechowego i krążenia. W związku z działa-

niem alkoholu pacjenci prezentują zaburze-

nia równowagi, upadają, doznając urazów. 

Pierwszym problemem, jaki napotykamy, 

jest próba ocenienia, czy stan neurologicz-

ny chorego związany jest jedynie ze  spo-

życiem alkoholu, czy jest wynikiem urazu 

głowy. Wszelkie próby oceny stanu pacjen-

ta, nawet z dokładnym badaniem neurolo-

gicznym, nie dają jednak pełnego wyklu-

czenia uszkodzenia ośrodkowego układu 

nerwowego. Konsekwencją tego pierwsze-

go napotkanego problemu zazwyczaj jest 

transport pacjenta do szpitala. Trudno się 

dziwić takiej praktyce, gdyż często w takich 

sytuacjach zespół ratownictwa medycznego 

jest bezradny. Choć pijanego, który zatacza 

się i wypowiada bełkotliwie niecenzuralne 

słowa, należałoby odwieźć na Izbę Wytrzeź-

wień, często z uwagi na otarcia naskórka lub 

rany w okolicach łuku brwiowego pacjent 

ten zostaje przetransportowany do SOR-u. 

W  takim przypadku ciężko jest zapropo-

nować alternatywne rozwiązanie opisane-

go scenariusza. 

Kolejnym aspektem jest przyjęcie pijane-

go pacjenta do SOR-u. Zaopatrzenie prostej 

rany u  osób trzeźwych zajmuje od  kilku 

do kilkunastu minut. W przypadku pacjen-

ta pijanego wszystko przesuwa się w czasie. 

Mamy przede wszystkim pacjenta zatrutego 

janych. Zdarzają się także wizyty domowe, 

podczas których zaobserwować można ca-

łokształt tak zwanego marginesu społecz-

nego. W większości aglomeracji miejskich 

spotyka się osiedla o niskim statusie spo-

łecznym, gdzie opisywana patologia zostaje 

spotęgowana. Niejednokrotnie interwencje 

Zespołów Ratownictwa Medycznego odby-

wają się w asekuracji Policji.

Pacjent po spożyciu alkoholu 
w praktyce ZRM-u
Codzienność dyżurowa w SOR-ze także ob-

fituje w liczne przypadki pacjentów upojo-

nych alkoholem. Często jest to główny i je-

dyny powód transportu do szpitala. Znaczna 

część pijanych pacjentów ma również ob-

rażenia ciała z powodu upadków i pobić. 

Na całokształt kliniczny składają się także 

choroby przewlekłe, najczęściej nieleczona 

niewydolność wątroby, niewydolność krąże-
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do diagnostyki. Pacjent ten nie leży spokoj-

nie w trakcie zaopatrywania ani nie współ-

pracuje, rękami dotyka jałowych obłożeń, 

wielokrotnie ściąga opatrunek, usuwa ewen-

tualne wkłucia obwodowe, wstaje i dezor-

ganizuje pracę oddziału. Czasami wstępne 

zaopatrzenie urazów to tylko wierzchołek 

góry lodowej. Dalsza diagnostyka i leczenie 

(najczęściej trzeźwienie) to proces wielogo-

dzinny, przy którym niejednokrotnie musi 

pacjentowi stale towarzyszyć jedna osoba 

z personelu SOR-u.

Badanie pacjenta nietrzeźwego
Przez stan upojenia pacjent może masko-

wać wiele objawów chorobowych. Należy 

jednak pamiętać, aby zbadać go tak samo 

jak każdego innego pacjenta. Żeby dobrze 

to  zrobić, w  pierwszej kolejności trzeba 

go rozebrać. Już na tym etapie badanie naj-

częściej nie odbywa się wcale lub odbywa 

się w ograniczonym zakresie, co może być 

powodem przeoczenia czegoś istotnego. 

W  przypadku badań osób nietrzeźwych 

pełne badanie fizykalne powinno zostać 

zastąpione takim badaniem, które ma prak-

tyczne podejście i nie pozwala przeoczyć 

najważniejszych kwestii. 

W pierwszej kolejności należy dokonać 

oceny stanu ogólnego, pomiarów podsta-

wowych parametrów życiowych, a  także 

zatamować krwawienia. Następnie należa-

łoby zająć się stanem miejscowym, założyć 

opatrunki i odsłonić kolejne fragmenty ciała 

do badania. Zdarza się czasami, że całe ubra-

nie jest przemoczone i brudne od feka-

liów. Pacjent jest wtedy całkowicie rozbie-

rany i myty, a w odzieży zastępczej może 

być przeprowadzone badanie szczegółowe. 

Należy pamiętać, że ocena zagrożenia życia 

musi być przeprowadzona niezwłocznie, 

oraz że pacjent w hipotermii, ewentualnie 

z dużym odmrożeniem, np. jednej kończy-

ny, nie powinien być w pierwszej kolejno-

ści myty, gdyż grozi to zatrzymaniem krą-

żenia. Większość pacjentów zostaje jednak 

w odzieży własnej. W zależności od ciężkości 

upojenia i/lub doznanych urazów pacjenci 

będą wymagali adekwatnych medycznych 

czynności ratunkowych. 

Aspekty i uwarunkowania 
prawne
W  przypadku pacjentów pijanych istotny 

jest aspekt prawny dotyczący zgody lub jej 

braku na badania i diagnostykę już od eta-

pu działań na miejscu zdarzenia, poprzez 

transport, aż  po  diagnostykę laboratoryj-

ną i obrazową w szpitalu. Dotyczy to także 

zgody na zaopatrzenie urazów, zgodę na le-

czenie operacyjne oraz na podanie leków. 

W  stosunku do  każdego pacjenta należy 

kierować się zasadą wolności wyboru i de-

cyzji o samostanowieniu. Kiedyś funkcjo-

nująca nadrzędna zasada „salus aegroti su-

prema lex” − „dobro chorego najwyższym 

prawem” − została zastąpiona zasadą „vo-

luntas aegroti suprema lex” − „wola chorego 

najwyższym prawem”. 

Jest wiele aspektów i uwarunkowań praw-

nych regulujących ten temat. Mówi o tym 

Konstytucja Rzeczypospolitej 
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Polskiej art. 41 ust 1 „Każdemu zapewnia 

się nietykalność osobistą i wolność osobi-

stą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności 

może nastąpić tylko na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie” oraz art. 31 ust. 1 

„Wolność człowieka podlega ochronie praw-

nej”, i ust. 2 „Każdy jest obowiązany szano-

wać wolności i prawa innych. Nikogo nie 

wolno zmuszać do  czynienia tego, czego 

prawo mu nie nakazuje”. Ratowników me-

dycznych obowiązuje także Ustawa o dzia-

łalności leczniczej, art. 16: „Pacjent ma prawo 

do wyrażenia zgody na udzielenie określo-

nych świadczeń zdrowotnych lub odmowy 

takiej zgody po uzyskaniu informacji w za-

kresie określonym w art. 9”. Przepis ten do-

kładnie warunkuje zgodę pacjenta lub od-

mowę co do diagnostyki i leczenia. Art. 9 tej 

ustawy określa dodatkowo sposób, w  jaki 

powinien pacjent być poinformowany. Ko-

lejne precyzyjne zapisy odnośnie informo-

wania pacjenta o stanie zdrowia, jak i pro-

pozycjach diagnostyczno-terapeutycznych 

zawierają się w Ustawie o prawach pacjenta 

i rzeczniku praw pacjenta. 

Według wszelkich regulacji prawnych 

prawidłowa zgoda pacjenta musi zawierać 

w sobie trzy podstawowe składowe: świa-

domość, swobodność i  niezbywalność. 

A co to znaczy w przypadku postępowania 

z pacjentami zaburzonymi w funkcjonowa-

niu społecznym, pacjentów pijanych lub pod 

wpływem innych substancji zaburzających 

kontakt z rzeczywistością?

Zasadniczo są tylko dwa rozwiązania. Jed-

no z nich przewiduje uznanie woli pacjenta 

co  do  dalszego postępowania medyczne-

go jako decyzję świadomą. Jest to  tożsa-

me z uznaniem, że pacjent rozumie, co się 

do niego mówi, jest zdolny do zrozumienia 

swojego stanu zdrowia i reaguje odpowied-

nio do  sytuacji. Druga opcja przewiduje 

uznanie pacjenta za nieświadomego swojej 

decyzji i w związku z tym należy zdecydować 

się na  dalsze czynności medyczne wbrew 

woli pacjenta, posługując się stosowaniem 

przymusu bezpośredniego zgodnie z Ustawą 

o ochronie zdrowia psychicznego, informu-

jąc o tym we wniosku dyrektora jednostki, 

w której się pracuje. Pacjent w stanie nie-

trzeźwym nie będzie reagował stosownie 

do sytuacji, odpowiadał na pytania, w jego 

wypowiedziach będą cechy niezrozumienia 

sytuacji zdrowotnej i zasad pracy oddziału.

Ważne jest, że w aspekcie karnym nie ist-

nieje ściśle określona granica stężenia alko-

holu, która by jednoznacznie określała, czy 

dana osoba jest świadoma swoich decyzji, 

czy nie. Praktyka kliniczna pokazuje, że stan 

kliniczny nie koresponduje wprost propor-

cjonalnie ze stężeniem etanolu w surowicy 

krwi (należy przeliczyć to stężenie na stęże-

nie we krwi pełnej). Zdarza nam się obser-

wować nasilone objawy zatrucia przy niskich 

stężeniach i na odwrót. Szczególnie u osób 

młodych, niemających większego doświad-

czenia z  alkoholem, można obserwować 

istotne zaburzenia stanu świadomości przy 

stężeniu alkoholu etylowego we krwi pełnej 

na poziomie 50 mg/dl (0,5 promila). Od-

wrotną sytuację obserwuje się u osób uzależ-

nionych, pijących alkohol codziennie. Oso-

by te mogą przy stężeniach 300-400 mg/dl 

(3-4 promile) zaskoczyć personel medycz-

ny dosyć dobrym kontaktem słownym oraz 

niejednokrotnie możliwością samodzielne-

go poruszania się, czasami podpierając się 

jedynie ręką o ścianę. Przykładem może być 

pacjent, który deklarował, że pił alkohol, jed-

nak jak się określił − „nie wypił aż tak dużo, 

zdarzało mu się wypić więcej”. Samodzielnie 

poszedł skorzystać z toalety, a w surowicy 

krwi oznaczono stężenie alkoholu etylowe-

go na poziome 455 mg/dl (4,55 promila).

Pacjent z objawami ciężkiego zatrucia eta-

nolem, czyli pacjent nieprzytomny, będzie 

niezdolny do podjęcia świadomych decyzji. 

Z dużym prawdopodobieństwem przyjmie-

my także jako świadomą decyzję pacjenta, 

który według deklaracji wypił lampkę wina 

do obiadu, a w badaniu nie prezentuje żad-

nych przejawów zniesionej świadomości. 

Problematyczną grupę stanowią pacjenci, 

którzy nie są wystarczająco trzeźwi, aby wy-

rażać wolę świadomie, ale też niewystarcza-

jąco pijani, aby nie móc stawiać oporu np. 

na pobranie próbek do badań laboratoryj-

nych, zaszycie rany czy tomografię kompu-
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terową. Niejednokrotnie pacjenci tacy od-

mawiają przewozu do szpitala lub chcą się 

wypisywać na własne żądanie.

Ostatecznie na personel spada decyzja, 

co z tym pacjentem zrobić. Czy dać mu swo-

bodnie odejść, czy uznać go za niemogą-

cego stanowić świadomie o sobie i poddać 

go dalszym czynnościom wbrew jego woli? 

Należy także mieć na uwadze, że jeśli pacjent 

oddali się samowolnie z miejsca zdarzenia 

lub z SOR-u, a istnieją podejrzenia, że jest 

w stanie zagrożenia zdrowia i życia, perso-

nel jest zobligowany do  poinformowania 

policji o oddaleniu się pacjenta. 

Policja może także pomóc w przypadku 

pacjenta, który nie wymaga pilnych inter-

wencji medycznych lub jest już po diagno-

styce, a jest pijany i dezorganizuje pracę 

w Oddziale Ratunkowym. Takiego pacjen-

ta należy oddać do  dyspozycji funkcjo-

nariuszy w celu przewiezienia go na Izbę 

Wytrzeźwień. Nie zawsze istnieje jednak 

taka możliwość. Czasami Izby Wytrzeź-

wień są  przepełnione lub w  niektórych 

miejscowościach zostały zlikwidowane. 

W  przypadku pacjentów agresywnych 

także można liczyć na  wsparcie poli-

cji − w tym zakresie w doświadczeniach 

własnych mamy pozytywne doświadcze-

nia − zarówno w  pracy w  ZRM-ie, jak 

i w SOR-ze.

Problem socjalny
Po  diagnostyce laboratoryjnej z  oznacze-

niem poziomu etanolu w surowicy krwi lub 

we krwi pełnej, w zależności od wskazań 

także diagnostyce obrazowej, np. TK głowy, 

pacjent po wytrzeźwieniu jest gotowy do wy-

pisu. Często pojawiają się wtedy problemy 

społeczne związane z późną godziną, zim-

nem na zewnątrz, deszczem lub śniegiem. 

Pacjent, który do SO R-u został przywiezio-

ny z  miejscowości oddalonej kilkanaście 

czy kilkadziesiąt kilometrów od  szpitala, 

a na taksówkę czy bilet komunikacyjny nie 

ma pieniędzy, nie jest w stanie sam poradzić 

sobie z transportem. Czasami ten pacjent 

przywieziony zostaje bez butów i w niekom-

pletnym ubraniu. Często niestety nie ma też 

domu. Wielu z  tych pacjentów po  prostu 

wypisać się nie da, a rozwiązań ustawowych 

w tym zakresie nie ma. Istnieją oczywiście 

przepełnione noclegownie i  niedziałająca 

w  godzinach nocnych pomoc społeczna, 

jednakże nie ma konkretnego rozwiązania 

tego problemu.  
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