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O R Z E C Z E N I E 

 

z dnia 18.06.2012 r. 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodniczący:  lek. Piotr Niemier 

Członkowie:   dr  n.med. Tomasz Bujnowski 

lek. Zygmunt Ziółkiewicz 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej -  

lek. Piotra  Kulpaki, 

po rozpoznaniu dnia 18.06.2012 r. sprawy lek. X.Y. 

 

obwinionego  o to, że 

1. pełniąc dyżur w dniu  18.12.2010 r. w Oddziale Ratunkowym Szpitala w K, po  

 zgłoszeniu się pacjenta Z.P nie dopełnił obowiązków lekarskich w  postaci wykonania 

     badania Rtg  dłoni prawej, nie dokonał należytej kontroli rany tłuczonej dłoni prawej 

     pomimo prawidłowo zebrania wywiadu, nie dokonał również opracowania 

     dokumentacji lekarskiej- wpisując głębokie otarcie naskórka dłoni prawej, gdzie w 

    rzeczywistości istniała rana tłuczona wymagająca szycia co zostało wykonane, czyn 

     naraził pacjenta na długotrwałe leczenie oraz. dodatkowo na zabieg operacyjny 

           usunięcia ciała obcego, czym naruszył  art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z 

art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 219, poz. 1708)  

  

 

I. Lekarza  X.Y. uznaje winnym  popełnienia przewinienia zawodowego  

opisanego w pkt 1  - i na mocy  art. 83, pkt. 1  ust. 1  ustawy z dnia 2 

grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 219, poz. 1708) wymierza 

karę  upomnienia   

 

II. Na mocy art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 

Nr 219, poz. 1708) postanawia obciążyć obwinionego  lekarza  X.Y. kosztami w 

kwocie 727,15 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem 15 /100 zł),  które 

ukarany  winien wpłacić na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w 

Olsztynie  

 

 

Pouczenie: 

Obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach  postępowania w terminie 

14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia. 

Zażalenie należy wnieść do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Olsztynie 

 

Od powyższego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Naczelnego Sądu 

Lekarskiego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z 

uzasadnieniem. 

 



Podstawa prawna: : art. 89 ust. 6, art. 90 ust. 1 i 2 o izbach lekarskich, art. art. 616 i 618 kpk 

w zw. z art. 112 pkt. 1 ustawy o izbach lekarskich  oraz 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 

2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) 

 

 
 


