
Czy istnieje możliwość ubezwłasnowolnienia osoby z powodu pijaństwa lub narkomanii? 

W sprawie niezbędne jest by chronić klientkę przed zagrożeniem jaki stanowi dla matki 
własny syn. Niezbędne jest też zatroszczenie się o syna, który nie podejmuje samodzielnych 
racjonalnych decyzji. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że przyjęcie osoby chorej 
psychicznie następuje na jej pisemny wniosek, do którego należy dołączyć diagnozę 
potwierdzającej istnienie zaburzeń psychicznych, aktualne skierowanie do szpitala (które 
zachowuje ważność przez 14 dni od jego wystawienia) oraz zgodę pacjenta, o czym stanowi 
art 22 ustawy z 1.08.94 r. Dz. U z 2017 poz. 882 o ochronie zdrowia psychicznego.  

Jeżeli jednak zachodzi przypadek, że osoba chora nie chce dobrowolnie poddać się leczeniu, 
na podstawie art 21 w/w ustawy możliwe jest przymuszenie jej do leczenia, w sytuacji gdy 
zagraża bezpośrednio własnemu życiu, życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest w stanie  
zaspokajać własnych potrzeb. Dodatkowo przyjęcie powinno być uzasadnione tym, że 
poprawi to stan zdrowia.  

Z reguły, aby umieścić w Szpitalu osobę już zdiagnozowaną, jak w niniejszym przypadku, 
niezbędne jest złożenie wniosku do Sądu, ale w nagłych przypadkach, kiedy zagraża 
własnemu bezpieczeństwu bądź innych. Wtedy niezbędne jest zatwierdzenie lekarza 
oddziałowego w ciągu 48 h od przyjęcia i zawiadomienie Sądu Opiekuńczego w ciągu 72 h 
od przyjęcia (tak art 23 w/w ustawy). Jeżeli nie byłoby uprzedniej diagnozy, a zachodziłaby 
uzasadniona obawa z jej strony, możliwe jest przyjęcia na maksymalnie 10 dniową 
obserwację, również z zawiadomieniem Sądu w ciągu 72 h – art 24 w/w ustawy 

Końcowo należy wskazać, że z reguły osoba chora psychicznie może wystąpić o podjęcie 
leczenia na swój wniosek. Legitymację do tego posiada też rodzina – krewni w linii prostej, 
rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz prokurator.  

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z2017 r., 
poz.882).  

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i 
dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny 
zasadności jego zastosowania ( Dz.U. z 2012 r. poz.740).  

 

 

 


