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O R Z E C Z E N I E 

z dnia 29  października  2014 r. 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodniczący:  lek. Marek Woźniak 

Członkowie:   lek. Katarzyna Price 

   lek. Zygmunt Ziółkiewicz 

Protokolant: Elżbieta Perkowska  

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – dr n.med. 

Małgorzaty Muzolf 

po rozpoznaniu w dniach: 10.09.2014 i 29.10.2014 r. r. sprawy lek.    

nr prawa wykonywania zawodu  

urodzonego   

obwinionego  o to, że: jako Koordynator Oddziału  Szpitala Powiatowego w K.  w czasie 

leczenia K. w okresie od 18 do 20 marca 2012r naruszył zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej jak 

i art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w ten sposób, że: 

1. Wypisując pacjenta do domu 20 marca 2012r nie rozpoznał u chorego złamań 2 żeber 

po  stronie lewej, odmy opłucnowej lewostronnej czym naraził chorego na pogorszenie 

stanu  zdrowia. 

2. Wystawił dwie różne karty informacyjne dotyczące tego samego okresu leczenia z 

tym,  że w poprawionej karcie informacyjnej w diagnozie nie uwzględnił patologii 

 stwierdzanych w badaniu tomografii komputerowej okolicy łopatki lewej. 

3. Akceptował w prowadzonym przez siebie oddziale  nierzetelne i niedokładne  

 prowadzenie  dokumentacji  lekarskiej  wbrew zasadom określonym w 

Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzaju i zakresu 

dokumentacji  medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. 

 

 Swoim postępowaniem naruszył art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z art. 53 ustawy z 

dnia 2 grudnia 2009 r o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 219, poz. 1708) oraz art. 30 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.Nr 136, poz. 857 z późn.zm) 
 

I. Lekarza  uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu przewinienia 

zawodowego opisanego w pkt. 1 i za to, na podstawie art. 83 pkt. 1  Ustawy z 

dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 

zm.) wymierza karę upomnienia. 

 

II.    Na podstawie art. 82 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 61 ust. 1 

i 2 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 

1708)  lekarza  uniewinnia od popełnienia przewinienia zawodowego  

opisanego w pkt  2. 

 

 

III. Lekarza uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu przewinienia 

zawodowego opisanego w pkt. 3 i za to, na podstawie art. 83 pkt. 1  Ustawy z 

dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 

zm.) wymierza karę upomnienia. 

 


