
Sygn. akt OSL-Pz-0008/2012 

 

O R Z E C Z E N I E 
 

z dnia 06.12.2012 

 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, w 

składzie:  

    

Przewodniczący:  lek. Marek Sajkowski 

Członkowie:   lek. Zygmunt Ziółkiewicz 

   lek. Świetlik Maria 

 

Protokolant: Elżbieta Perkowska 

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek. Wiesławy  Włodarczyk-Szczepańskiej, 

po rozpoznaniu dnia 06.12.2012 r. sprawy lek.  X.Y. 

obwinionego  o to, że 

w dniu 6 listopada 2009roku w K , jako lekarz   w  K  udzielając pomocy choremu (na zawał 

mięśnia sercowego powikłany wstrząsem kardiogennym obrzękiem płuc) panu Z.P,   wydał 

polecenie wykonania siedmiokrotnej defibrylacji przy użyciu defibrylatora zewnętrznego przy 

zachowanej elektrycznej czynności serca niezgodnie z obowiązującymi zasadami 

postępowania zawartymi w postaci wytycznych Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji co 

narażało Z.P na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na 

zdrowiu - stanowi to naruszenie  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 

polegającego na tym, że w dniu 6 listopada 2009roku w K, jako lekarz  w 

K  udzielając pomocy choremu (na zawał mięśnia sercowego powikłany 

wstrząsem kardiogennym, obrzękiem płuc) panu Z.P, lat 38, wydał 

polecenie wykonania siedmiokrotnej defibrylacji przy użyciu 

defibrylatora zewnętrznego przy zachowanej elektrycznej czynności serca 

niezgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania zawartymi w postaci 

wytycznych Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji co narażało Z.P. na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na 

zdrowiu -  i na mocy  art. 83 ust. 1, pkt 2  ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o 

izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)  wymierza karę 

nagany   

 

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

(Dz.U.Nr 219, poz. 1708 z późn.zm.) postanawia obciążyć obwinionego  

lekarza X.Y kosztami w kwocie 430,00  zł (słownie: czterysta trzydzieści 

zł),  które ukarany winien wpłacić na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Lekarskiej w Olsztynie  

 

 

 

Pouczenie:  



 

1) obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania w 

terminie 14 dni od  doręczenia niniejszego orzeczenia.  

2) 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. Odwołanie wraz z odpisami dla stron  wnosi się za pośrednictwem 

Okręgowego Sądu Lekarskiego. 

 

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) 

 

 

Podpisy członków składu orzekającego: 
 


