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O R Z E C Z E N I E 
z dnia 24 października 2011 r. 

 

Okręgowy Sąd Lekarski  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie   

    

Przewodniczący:  dr n.med. Jerzy Bortkiewicz 

Członkowie:   lek. dent. Krystyna Przybyłek 

lek.  Waldemar Stawski 

 

Protokolant:               Elżbieta Perkowska  

 

w obecności Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

lek.  Rafała Suszkiewicza, 

 

po rozpoznaniu dnia 24.10.2011 r. sprawy lek.   

nr prawa wykonywania zawodu  

urodzonego    

imiona rodziców:  

 

obwinionego  o to, że  

 1.  w czasie prowadzenia ciąży p. E. w dniu 14.01.2010r. nie wyraził zgody na obecność 

osoby bliskiej p. E. podczas badania usg jej płodu – stanowi to naruszenie art. 21. 1 ustawy z 

dnia 31 marca 2009r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52, poz. 417) 

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

1708)  

 

2. w czasie prowadzenia ciąży p. E. nie zlecił wykonania badań profilaktycznych zaleconych 

przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 10 lipca 2003r /poz. 1337/ tj. nie zlecił wykonania do 10 tygodnia ciąży - 

grupy krwi i Rh, VDRL, i konsultacji stomatologa, między 15-20 tygodniem nie zlecił 

wykonania badania moczu, morfologii krwi i przeciwciał anty Rh oraz nie zlecił wykonania 

miedzy 21-26 tygodniem poziomu glukozy we krwi po obciążeniu 50 g glukozy - 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. 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)   uniewinnia lekarza od zarzutu popełnienia 

przewinienia zawodowego polegającego na  tym, że  w czasie prowadzenia ciąży p. E. 

w dniu 14.01.2010r. nie wyraził zgody na obecność osoby bliskiej p. E. podczas 

badania usg jej płodu . 

 

II. uznaje winnym lekarza tego, że   w czasie prowadzenia ciąży p. E. nie zlecił 

wykonania badań profilaktycznych zaleconych przez Polskie Towarzystwo 

ginekologiczne ujętych w załączniku do rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 10 

lipca 2003 r. /poz. 1337/ tj. nie zlecił wykonania do 10 tygodnia ciąży - grupy krwi i 

Rh, VDRL, i konsultacji stomatologa, między 15-20 tygodniem nie zlecił wykonania 

badania moczu, morfologii krwi i przeciwciał anty Rh oraz nie zlecił wykonania 

miedzy 21-26 tygodniem poziomu glukozy we krwi po obciążeniu 50 g glukozy -  i na 



mocy art.  83 ust. 1  ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 

219, poz. 1708) – wymierza karę upomnienia  

 
 


