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O R Z E C Z E N I E 
 

z dnia  21 listopada   2011 r. 

 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

Przewodniczący:  lek. Krzysztof Woźniak 

Członkowie:   dr hab.n.med. Jadwiga Snarska 

lek. Świetlik Maria 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek. Piotra  Kulpaki, 

 

po rozpoznaniu w dniach: 06.06.2011 r., 23.09.2011 r. i 21.11.2011 r. sprawy lekarzy: 

 

1. XYZ 

         nr prawa wykonywania zawodu   

         urodzonego .  

        imiona rodziców:  

 

obwinionego  o to, że  

pracując w Poradni  w Z,  w dniu 6.05.2007r. nie dokonał dokładnej analizy badań 

Rtg. dziecka, A oraz dodatkowego badania klinicznego, unieruchamiając jedynie 

kończynę górną prawą w szynie gipsowej z podejrzeniem infrakcji  nasady dalszej 

kości ramiennej prawej. Po zdjęciu gipsu nie wykonał kontrolnego badania Rtg. 

pozostawiając podwichnięcie głowy kości promieniowej prawej bez repozycji, czym 

naraził dziecko na przedłużenie leczenia oraz repozycję operacyjną zastarzałą - 

stanowi to naruszenie: art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z art. 41 ustawy z 

dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn.zm) 

 

2. ABC 

                nr prawa wykonywania zawodu   

                urodzonego    

                imiona rodziców:    

 

obwinionego  o to, że  

pełniąc dyżur w oddziale w M, po zgłoszenia się dziecka A  po dokonanym badaniu i 

wykonaniu badania Rtg- nieprawidłowo ocenił badanie radiologiczne, które 

wykazywało przednie zwichnięcie głowy kości promieniowej prawej, nie dokonał 

repozycji podwichnięcia, jedynie dokonał unieruchomienia w szynie Kramera, czym 

naraził dziecko na przedłużenie leczenia oraz doprowadzenia do repozycji w leczeniu 

operacyjnym - stanowi to naruszenie: art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z art. 

41 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 30, poz. 158 z 

późn.zm) 

 

 

I. Obwinionego   lekarza  uznaje winnym popełnienia   przewinienia 

zawodowego  polegającego na tym, że pracując w M,  w dniu 6.05.2007r. nie 



dokonał dokładnej analizy badań Rtg. dziecka,  oraz dodatkowego badania 

klinicznego, unieruchamiając jedynie kończynę górną prawą w szynie 

gipsowej z podejrzeniem infrakcji  nasady dalszej kości ramiennej prawej. Po 

zdjęciu gipsu nie wykonał kontrolnego badania Rtg. pozostawiając 

podwichnięcie głowy kości promieniowej prawej bez repozycji, czym naraził 

dziecko  na przedłużenie leczenia oraz repozycję operacyjną zastarzałą –  i na 

mocy  art. 82 ust.  2  ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) umarza postępowanie  

 

II. na podstawie art. 53 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o 

izbach lekarskich (Dz.U.Nr 219, poz. 1708)  lekarza  uniewinnia od zarzutu 

popełnienia przewinienia zawodowego polegającego na  tym, że pełniąc dyżur  

w M, po zgłoszenia się dziecka  po dokonanym badaniu i wykonaniu badania 

Rtg- nieprawidłowo ocenił badanie radiologiczne, które wykazywało przednie 

zwichnięcie głowy kości promieniowej prawej, nie dokonał repozycji 

podwichnięcia, jedynie dokonał unieruchomienia w szynie Kramera, czym 

naraził dziecko na przedłużenie leczenia oraz doprowadzenia do repozycji w 

leczeniu operacyjnym 

 

 

III. Na mocy art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) postanawia obciążyć  kosztami  Skarb Państwa.  

 

 


