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Warszawa, dnia j (-marca 2016 r.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia drogą e-mail,
dotyczącym obowiązku badania przez lekarzy w ramach nocnej opieki zdrowotnej osób zatrzymanych
przez Policję, Departament Zdrowia uprzejmie informuje, co następuje.
Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.),
osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu lekarskiemu
lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. Tryb przeprowadzania badań lekarskich, czas i organizację
oraz sposób ich dokumentowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. poz. 1102).
Zgodnie z rozporządzeniem, osobę zatrzymaną poddaje się badaniu lekarskiemu w przypadku,
gdy osoba ta oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego
przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przeprowadzenia badania lekarskiego
lub posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Badaniu lekarskiemu poddaje się również kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, osoby chore
zakaźnie, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz nieletnich po spożyciu alkoholu lub innego,
podobnie działającego środka.
Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje zaświadczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań
medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w policyjnym pomieszczeniu przeznaczonym dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym
pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku
dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.

Badanie lekarskie osoby zatrzymanej powinno zostać przeprowadzone niezwłocznie, w miarę
możliwości przed innymi oczekującymi osobami. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, lekarz
może podjąć decyzję o przeprowadzeniu badania w obecności policjanta.
Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz udzielający jej świadczeń zdrowotnych
na miejscu lub lekarz najbliższego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, właściwego
ze względu na stan zdrowia tej osoby. Najczęściej badania lekarskie osób zatrzymanych
przeprowadzane są przez lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z którymi jednostki Policji
zawarły umowy o świadczenie usług medycznych w tym zakresie.
Przedstawiając powyższe oraz mając na uwadze, iż możliwość poddania badaniu lekarskiemu osób
zatrzymanych przez Policję musi być zapewniona przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w dni
wolne od pracy, niedziele i święta, może ono być również (w razie zaistnienia takiej potrzeby)
przeprowadzane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która obejmuje udzielanie
świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach
od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
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