
Okregowy Sqd Lekarski
Okregowa Izba Lekarska
ul. Orzechowa 40,
75-667 Koszalin

Koszalin, dnia 27 listopada.20 15

L.dz.~.~ ..'/20 15

Stowarzyszenie Studentow, Absolwentow
i Przyjaciol KMISH UW - Pro Collegio

ul. Odynca 57lok. 76
02-644 Warszawa

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lutego 2015r. Stowarzyszenia Studentow,
Absolwent6w i Przyjaciol KMISH UW - Pro Collegio w Warszawie ul. Odynca 57 lok. 76,
02-644 Warszawa 0 udostepnienie, na podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostepie
do informacji publicznej (Dz. U z 2014 r., poz. 782 ze zm.), skanow lub kserokopii orzeczen
Okregowego Sadu Lekarskiego w latach 2011-2014, Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie w
zalaczeniu przesyla kserokopie orzeczen wydanych w latach 2011 -2014.
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Okreqowa lzba Lekarska w Koszalinie
Okreqowy Sad Lekarski
UI. Orzechowa 40 75-667 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 27.0S.2014r.

OSL-Ws-0003/2014

Postanowienie
Okreqoweqo Sadu Lekarskiego w Koszalinie

z dniaIW sierpnia 2014 r.

Okreqowy Sad Lekarski w Koszalinie:

Przewodniczacy: lek. dent. Beata Swiderska
Cztonkowie: lek. Krzysztof Gtuszek

Lek. Robert Prusinski

Protokolant: Zuzanna Kusz
Na posiedzeniu jawnym w dniu ~.

Dzialajac na mocy art.6S i art.69 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich
(Dz.U.09.219.170S) i w zw. art.329 kpk

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego przez:
Pana lek. , _._."11{
Na postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie ~ lipca
2013 r.
w przedmiocie: odmowie wszczecia postepowania wyjasniajaceqo

Wobec: lek. dent. ..

Postanawia: utrzymac w mocy, w caloscl postanowienie Okreqoweqo Rzecznika
Odpowiedzlalnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 22 lipca 2014 r.

Uzasadnienie:

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie na posiedzeniujawnym w dniu 27 sierpnia 2014
roku, rozpatrzyl zazalenie wniesione przez Pana lek. 1 g & • C na
postanowienie Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia
22 lipca 2013 roku, 0 odmowie wszczecia postepowania wyjasniajacego w sprawie ze skargi
Pana lek. OJ I I £ przeciwko lek. dent. I I C, kt6rej skarzacy
zarzucil: naruszenie d6br osobistych i zawodowych.

Okregowy Sad Lekarski po zapoznaniu sie z trescia zazalenia wniesionego przez Pana
lek. 2 J 1 .. IZ Z dnia 08 sierpnia 2013 roku i z aktami sprawy 0 sygnaturze
OSL-Ws-0003/2014 stwierdza, ze postepowanie wyjasniajace Rzecznika zostalo
przeprowadzone w spos6b wyczerpujacy, z nalezyta starannoscia, a zebrany material
dowodowy w pelni uzasadnia merytoryczna decyzje Rzecznika i nie dalo podstaw do
przedstawienia zarzut6w lek. dent. D j. Wedlug Sadu postepowanie
prowadzone przez Rzecznika oraz uzasadnienie do odmowy wszczecia postepowania



_I r"1' -

wyjasruajacego w wystarczajacy spos6b wyjasnia powody wydania decyzji w postaci
postanowienia 0 odmowie wszczecia postepowania wyjasniajacego.

Lek. dent. eM j b jako Przewodniczaca Sadu Lekarskiego ~
zostala zobligowana postanowieniem skladu sedziowskiego pod przewodnictwem prof. dr
hab. n. med. • J .. qb do wystapienia do Sadu Okregowego w 3 .e
aCIDI rr·. podjecie czynnosci sprawdzajacych w zwiazku z zaistnieniem watpliwosci
co do rzetelnosci zaswiadczen lekarskich wystawionych obwinionemu lek. med. .
• . ; . . Przewodniczaca Sadu Lekarskiego dzialala w oparciu 0 przepisy ustawy z
dnia 15 kwietnia 2007 roku 0 lekarzu sadowym ( Dz. U. 2007.123.849) art.10, art. 12 ust. 2,
art. 17 ust. 1 i 2.

Biorac pod uwage powyzsze, Sad Lekarski podziela stanowisko Rzecznika zawarte w
sentencji iuzasadnieniu postanowienia 0 odmowie wszczecia postepowania wyjasniajacego z
dnia 22 lipca 201 3r. roku - tym samym utrzymuje je w mocy.

Otrzyrnuja:
- Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej
- Obwiniony
- Pokrzywdzony

Pouczenie:
Na powyzsze postanowienie zazalenle nie stuzy,

Cztonkowie: Przewodnlczacy:

Stalft ~,J'/l{;v!:-b,-rr{)~+ ~1m~
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Okreqowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okr~gowySad Lekarski
UI. Orzechowa 40 75·667 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

OSL.Ws·ilS/JIIrJ
RO-0053/2013

Koszalin, dnia 10.12.2014 r.

Postanowienie
Okreqoweqo Sadu Lekarskiego w Koszalinie

z dnia 10,... 2014 r.

Okr~gowySad Lekarski w Koszalinie w skladzle:

Przewodniczq_cy:lek. Robert Prusinski

Czlonkowie: lek. Krzysztof Gluszek

lek. Maciej Berchert

Protokolant: Zuzanna Kusz

Na posiedzeniu jawnym w dniu 10 Iw/tIiIt 2014 r. w Koszalinie
w obecnosci Okreqoweqo Rzecznika Odpowieczialnosci Zawodowej - lek. Urszuli Mikolajczak-Mejer

Dzialaiac na mocy art. 68 i art. 69 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich

(Dz.U.09.219.1708) i w zw. art.329 k.p.k.

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego w dniu 251ipca 2014 roku przez:

pani~" I II t1 it
Postanawia

na postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 25

czerwca 2014 r. w przedmiocie: umorzenia postepowania wyjasniajq_cego

wobec: lek.

utrzyrnac w mocy, w calosci postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w

fU II z dnia 2411i/t1J1uj. 2014 r.



Uzasadnienie:

Okreqowy Sad Lekarski w Koszalinie na posiedzeniu jawnym w dniu 10 fIJI4II4 2014 roku,
rozpatrzyl zazalenie wniesione przez pania &3 Sf 1M b na postanowienie Okrfigowego
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w IS • ': Z dnia 25 czerwca 2014 r. roku, 0 umorzeniu
postepowania wyjasniajqcego w sprawie ze skargi pani . 611 .. ~przeciwko lek. i
__ , kt6remu skarzaca zarzucila nacuzycie zaufania wobec pacjentki w czasie realizowania porady
psychoterapeutycznej.

Okreqowy Sqd Lekarski w t i dil: Il po zapoznaniu sifi z nescta zazalenia wniesionego przez
paniq" I i •• £1 4 z dnia 25 lipca 2014 roku i z caloscia akt sprawy 0 sygnaturze OSL-Ws-
0008/2014 uznal, ze postepowanie Rzecznika zostalo przeprowadzone w spos6b wyczerpujqcy, z
nalezyta starannoscia, a zebrany material dowodowy w pelni uzasadnia merytorycznq decyzje
Rzecznika i nie dalo podstaw do przedstawienia zarzut6w lekarzowi 22 I' i~ Sqd zauwazyl,
ze zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich wszelkie wqtpliwosci,
kt6rych w postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy nie da sifi usunac, naiezy
tlumaczyc na korzysc obwinionego.

Wedlug Sqdu postepowanie prowadzone przez Rzecznika oraz uzasadnienie do umorzenia
postepowania wyjasniajqcego w wystarczajqcy spos6b wyjasnia powody wydania decyzji w postaci
postanowienia 0 umorzeniu postepowania wyjasniajqcego.

Biorac pod uwaqe powyzsze, Sqd Lekarski podziela stanowisko Rzecznika zawarte w sentencji
i uzasadnieniu postanowienia 0 umorzeniu postspowania wyjasniajqcego z dnia 25 czerwca 2014 roku
- tym samym utrzymuje je w mocy.

Otrzyrnuja:
- Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej

- lekarz, kt6rego dotyczy postepowanie

- Pokrzywdzony

Pouczenie:
Na powyisze postanowienie zaialenie nie stuiy.

Czlonkowie: Przewodniczqcy:
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Okreqowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okreqowy Sad Lekarski
UI. Orzechowa 40 75-667 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 27.•. 2014 r.

OSL-Ws-~

Postanowienie
Okreqoweqo sadu Lekarskiego w Koszalinie

z dnia 27 ~ 2014 r.

Okreqowy SetdLekarski w Koszalinie w sktadzie:

Przewodnlczacy: lek. dent. Beata Swiderska
Cztonkowie: lek. Krzysztof Gtuszek

Lek. Robert Prusinski

Protokolant:Zuzanna Kusz

Na posiedzeniu jawnym w dniu 27.•. 2014 r.

Dzialajac na mocy art.68 i art.69 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich
(Dz.U.09.219.1708) i w zw. art.329 kpk

Na postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 04
~ 2014 r. w przedmiocie: odmowy wszczecia postepowaniawyjasniajaceqo

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego przez:

Wobec: lek. dent .41.fiiil.,J ~1

Postanawia: utrzyrnac w mocy, w caloscl postanowienie Okreqoweqo Rzecznika
Odpowledzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 041utego 2014 r.

Uzasadnienie:

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie na posiedzeniu jawnyrn w dniu 27 ~
2014 roku, rozpatrzyl zazalenie wniesione przez Pana a @ a ; 1a na
postanowienie Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia
04 ~ 2014 r. roku, 0 odrnowie wszczecia postepowania wyjasniajacego w sprawie ze

7skargi Pana • 3 ua t j 1$ przeciwko lek. dent. 4 I Ii'[ m P, kt6remu
skarzacy zarzucil: nieprawidlowe wykonanie protez zebowych finansowanych ze srodkow
publicznych w postaci swiadczenia gwarantowanego i ostatecznie nie wydanie ich
pacjentowi.

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie po zapoznaniu sie z trescia zazalenia
wniesionego przez Pana z dnia 15 ,_, 2014 roku i z aktami sprawy
o sygnaturze OSL-Ws-~ uznal, ze postepowanie Rzecznika zostalo przeprowadzone
w spos6b wyczerpujacy, z nalezyta starannoscia, a zebrany material dowodowy w pelni
uzasadnia merytoryczna decyzj ~ Rzecznika i nie dale podstaw do przedstawienia zarzut6w



lekarzowi dentyscie If m. Wedlug Sadu postepowanie prowadzone
przez Rzecznika oraz uzasadnienie do odmowy wszczecia postepowania wyjasniajacego w
wystarczajacy spos6b wyjasnia powody wydania decyzji w postaci postanowienia 0 odmowie
wszczecia postepowania wyjasniajacego.

Biorac pod uwage powyzsze, Sad Lekarski podziela stanowisko Rzecznika zawarte w
sentencji i uzasadnieniu postanowienia 0 odmowie wszczecia postepowania wyjasniajacego z
dnia 04 ~ 2014 roku - tym samym utrzymuje je w mocy.

Otrzymuja:
- RzecznikOdpowiedzialnosci Zawodowej
- Obwiniony
- Pokrzywdzony

Pouczenie:
Na powyzsze postanowienie zazalenie nie stuzy.

Cztonkowie: Przewodniczacy:
~ r j r· r2YwM !Alfl!){8~y&~~4- ~~
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Okr~gowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okr~gowy S,,-dLekarski
UI. Orzechowa 40 75-667 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 09 .•. 2014r.

OSL-Ws-~

Postanowienie
Okr~gowego sadu Lekarskiego w Koszalinie

z dnia 09.... 2014 r.

Okr~gowy S,,-dLekarski w Koszalinie:

1. dr Robert Prusinski - Przewodnlczacy
2. dr Zofia Kuc- Romanowska - Czlonek
3. dr Maciej Berchert - Czlonek

Na posiedzeniu jawnym w dniu 094.2014 r.

Dziafajq_cna mocy art.68 i art.69 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich
( Dz.U.09.219.1708) i w zw. art.329 kpk

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego przez:
Pana I J1=
.Na postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia
27•. 2014 r.
w przedmiocie: odmowy wszczecia postepowania wyjasniajaceqc

Wobec:
Lek. Daniela Kolodziejczyka

Postanawia: utrzymac w mocy, w calosci postanowienie Okr~gowego Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 27"2014 r.

Uzasadnienie:

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie na posiedzeniu jawnym w dniu 09 _ 2014
roku, rozpatrzyl zazalenie wniesione przez Pana 9 F j 1a na postanowienie
Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 27 ~ 2014
roku, 0 odmowie wszczecia postepowania wyjasniajacego w sprawie ze skargi Pana F It
_ • przeciwko lek. I III I 4 Ll, kt6remu skarzacy zarzucil: odmowe leczenia
rehabilitacyjnego.

Okregowy Sad Lekarski po zapoznaniu sie z trescia zazalenia wniesionego przez nna
• II. 7 5 Z dnia 31 stycznia 2014 roku, z aktami sprawy 0 sygnaturze OSL-Ws-
~raz po przesluchaniu w charakterze swiadkow Pan6w 3 ... i lek.
ill .,,. .. ' ........ " stwierdza, ze postepowanie wyjasniajace Rzecznika zostalo
przeprowadzone w spos6b wyczerpujacy, z nalezyta starannoscia, a zebrany material
dowodowy w pelni uzasadnia merytoryczna decyzje Rzecznika i nie dalo podstaw do



przedstawienia zarzut6w lekarzowi 7 2 Wedlug Sadu postepowanie
prowadzone przez Rzecznika oraz uzasadnienie do odmowy wszczecia postepowania
wyjasniajacego w wystarczajacy spos6b wyjasnia powody wydania decyzji w postaci
postanowienia 0 odmowie wszczecia postepowania wyjasniajacego.

Biorac pod uwage powyzsze, Sad Lekarski podziela stanowisko Rzecznika zawarte w
sentencji i uzasadnieniu postanowienia 0 odmowie wszczecia postepowania wyjasniajacego z
dnia 27...... 2014 roku - tym samymutrzymujeje w mocy.

Otrzymuict:
- Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej
- Obwiniony
- Pokrzywdzony

Pouczenie:
Na powyzsze postanowienie zazalenle nie sfuzy.

Czfonkowie: Przewodnlczacy:



Okregowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okregowy Sad Lekarski
ul. Orzechowa 40, 75-637 Koszalin
tel. 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 29.Q.2014r.

OSL-Ws-~

Postanowienie
Okregowego Sadu Lekarskiego w Koszalinie

z dnia 29 •. 2014r

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie:

1. dr Robert Prusinski - Przewodniczacy
2. dr Krzysztof Gluszek - Czlonek
3. dr Maciej Berchert - Czlonek

Na posiedzeniu jawnym w dniu 29.1.2014

Dzialajac na mocy art.68 i art.69 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach
lekarskich
(Dz.U.09.219.1708) i w zw. art.329 kpk

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego przez:
Pani~lek._

Na postanowienie Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z
dnia 25 .... 2013 r.
w przedmiocie: umorzenia postepowania

Wobec:~~~:21
Postanawia: utrzymac w mocy, w calosci postanowienie Okregowego Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 2S•. 2013r.

Uzasadnienie:

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie na posiedzeniu jawnym w dniu 29 iIt#UAJIJJt
2014 roku, rozpatrzyl zazalenie wniesione przez Pania _1....,.. ••• 41•• Rna
postanowienie Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia



25 .. 2013 roku, 0 umorzeniu postepowania wyjasniajacego w sprawie ze skargi Pani
..... p .• ' Sf J. • przeciwko lekarzom Oddzialu Wewn~trznego.f&II1JI1t. ;;
kt6rym skarzaca zarzucila: nieprawidlowe rozpoznanie przewleklej niewydolnosci nerek i
zastosowanie Furosemidu oraz lekarz ., 1'1:.. ....... ' kt6rej zarzucila brak
zainteresowania pacj entem.

Okregowy Sad Lekarski po zapoznaniu sie z trescia zazalenia wniesionego przez Pania___ '1.<.... z dnia 14~ 2013 roku, oraz z aktami sprawy 0 sygnaturze
OSL-Ws-~"" stwierdza, ze postepowanie wyjasniajace Rzecznika zostalo
przeprowadzone w spos6b wyczerpujacy, z nalezyta starannoscia, a zebrany material
dowodowy tj. dokumentacja medyczna, wyjasnienia obwinianych lekarzy, w pelni uzasadnia
rnerytoryczna decyzje Rzecznika i nie dalo podstaw do przedstawienia zarzut6w lekarzom
Oddzialu Wewnetrznego rt •• _- oraz lekarzowi _l6£ "'1.Wedlug Sadu
postepowanie prowadzone przez Rzecznika oraz uzasadnienie do umorzenia postepowania w
wystarczajacy spos6b wyjasnia powody wydania decyzji w postaci postanowienia 0
umorzeniu postepowania wyjasniajacego.

Biorac pod uwage powyzsze, Sad Lekarski podziela stanowisko Rzecznika zawarte w
sentencji i uzasadnieniu postanowienia 0 umorzeniu postepowania wyjasniajacego z dnia 25
~ 2013 roku - tym samym utrzymuje je w mocy.

Otrzymuja:
- Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej
- Obwiniony
- Pokrzywdzony

Pouczenie:
Na powyzsze postanowienie zazalenie nie sluzy,

Czlonkowie: Przewodniczacy:

~ta;:_ , o .
.....~j .'X¥'.'?:,;~ .



Okregowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okregowy Sad Lekarski
VI. Orzechowa 40 75-667 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 09.tt(.2014 r.

OSL-Ws-~

Postanowienie
Okregowego Sadu Lekarskiego w Koszalinie

z dnia 09 .,2014 r.

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie:

1. dr Robert Prusinski - Przewodniczacy
2. dr Zofia Kuc - Romanowska - Czlonek
3. dr Maciej Berchert - Czlonek

Na posiedzeniu jawnym w dniu 09."'.2014r.

Dzialajac na mocy art.68 i art.69 oraz art. 112ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach
lekarskich
(Dz.U.09.219.1708) i w zw. art.329 kpk

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego przez:
Pana_"

Wobec:
Lek.•• tOWw_

Postanawia: utrzymac w mocy, w calosci postan~ Okregowego Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 18 2013 r.

Uzasadnienie:
Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie na posiedzeniu jawnym w dniu 09,. 2014

roku, rozpatrzyl zazalenie wniesione przez "-& I". at na postanowienie Okregowego
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 18 ..__ 2013 roku, 0
umorzeniu postepowania wyjasniajaccgo w sprawie ze skargi Pana~" przeciwko



lekarz _,., /a.1 It.>t kt6remu skarzacy zarzucil: brak nalezytej starannosci i
nierozpoznanie ujego matki .... rMt kompresyjnegozlamania trzonu kregow••.

Okregowy Sad Lekarski po zapoznaniu sie z trescia zazalenia wniesionego przez Pana
~ z dnia 01 ~ 2013 roku, oraz z aktami sprawy 0 sygnaturze OSL-Ws
~ stwierdza, ze postepowanie wyjasniajace Rzecznika zostalo przeprowadzone w
spos6b wyczerpujacy, z nalezyta starannoscia, a zebranymaterial dowodowy tj. dokumentacja
medyczna,wyjasnienia lekarza ...... ' • .., oraz zalaczona opinia bieglych, w pelni
uzasadnia merytoryczna decyzje Rzecznika i nie dalo podstaw do przedstawienia zarzut6w
lekarzowi'-.'i ir Wedlug Sadu postepowanie prowadzone przez Rzecznika
oraz uzasadnienie do umorzenia postepowania w wystarczajacy spos6b wyjasnia powody
wydania decyzji w postaci postanowienia 0 umorzeniu postepowania wyjasniajacego.

Biorac pod uwage powyzsze, Sad Lekarski podziela stanowisko Rzecznika zawarte w
sentencji i uzasadnieniu postanowienia 0 umorzeniu postepowania wyjasniajacego z dnia 18
~ 2013 roku - tym samym utrzymujeje w mocy.

Otrzymuja:
- Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej
- Obwiniony
- Pokrzywdzony

Pouczenie:
Na powyzsze postanowienie zazalenie nie sluzy,

Czlonkowie: Przewodniezacy:



Okregowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okregowy Sad Lekarski
UI. Orzechowa 40 75-667 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia OS.03.2014r.

OSL-WS-~

Postanowienie
Okregowego Sadu Lekf_skiego w Koszalinie

z dnia 05'_".2014r

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie:

1. dr Robert Prusinski - Przewodniczacy
2. dr Krzysztof Gluszek - Czlonek
3. dr Maciej Berchert - Czlonek

Na posiedzeniu jawnym w dniu 05.03.2014r.

Dzialajac na mocy art.68 i art.69 oraz art. 112ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach
lekarskich
(Dz.U.09.219.l708) i w zw. art.329 kpk

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego przez:
Pani~~
Na postanowienie Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z
dnia 23.".2013 r.
w przedmiocie: ponownego umorzenia postepowania wyjasniajacego

Wobec:
dr n. med. "", ••• _,.,.

Postanawia: utrzymac w mocy, w calosci postanowienie Okregowego Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 23.it.2013 r.

UZASADNIENIE

Okregowy Sad Lekarski w Koszalinie na posiedzeniu jawnym w dniu OSmarca 2014
roku, rozpatrzyl ponowne zazalenie wniesione przez Pania ........ 6 na postanowienie
OkregowegoRzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 23 ~20 13
roku, 0 umorzeniu postepcwania wyjasniajacego w sprawie ze skargi Pani_.,ft..,
przeciwko lekarzowi ~ ~ .. , ktoremu skarzaca zarzucila niewlasciwe
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I
Okreqowa Izba Lekarska w t!:J:__ II,,:tele
Okr~gowy Sad Lekarski
UI. Orzechowa 40 ~-IIIt __ Jlftfl
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 24,..2013

OSL-WS-~

Postanowienie
Okr~gowego SctdULekarskiego wi: Ie..':z dni'a 24~.2013

Okr~gowy Sad Lekarski w IIJ __ ••• w skfadzie:

1. dr Krzysztof Gfuszek - Przewodnlczacy
2. dr Beata Swiderska - Czfonek
3. dr Maciej Berchert - Czfonek

Pod nieobecnosc Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej. pokrzywdzonego, lekarza,
kt6rego dotyczy postepowanie i w obecnosci protokolanta ~

Na posiedzeniu jawnym w dniu 24.•. 2013 po rozwazeniu zazalenia na postanowienie Okreqoweqo
RzecznikaOdpowiedzial~osci Zawodowej w Koszalinie z dnia 24."'.2013 r. w przedmiocie:
- odmowywszczecia postepowania wyjasniejaceqo

w sprawie RO - 001'~

Postanowif

na podstawie art. 68 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach Lekarskich (
Oz. U. nr 219 poz.1708 ze zm.) utrzyrnac w mocy zaskarzone postanowienie OROZ, na
ktore zlozono zazalenie

~~Z6;)L~
/7~ct!1fit?~



Sygn. akt. OSL-Ws.....

Uzasadnienie

Okreqowy Sqd Lekarski w Koszalinie rozpatrzyl zazalenie wniesione przez Pana1l_.
na postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnoscl Zawodowej w

Koszalinie w przedmiocie odmowy wszczecia postepowania z dnia 24 ...,.2013 r., w sprawie
skargi 4 n ] 1 " dot. niewlasciwe] opieki lekarskiej nad osadzonym w Zakladzie
Karnym w .
Po zapoznaniu sie z aktami sprawy 0 sygnaturze RO- 001,*-OSL na posiedzeniu w dniu
24 •. 2013 r. podtrzymat stanowisko ROZ, poniewaz nie dopatrzyt si~ zadnych uchybien w
postepowaniu lekarzy leczacych osadzonego w ZK w L T:.
Skargi Pana i) j ;. na dluqotrwalosc badan i postepowanie leczacych lekarzy
sa bezzasadne, poniewaz wynikaja Z charakterystyki tych badan oraz braku pilnosci ich
wykonania. Badania byty wykonywane w trybie planowym.

Przewodniczqcy:

Zgodnie z art.S8 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 0 izbach lekarskich ( dz.U. nr 219,
poz.1708 z pozn, zm.) postanowienie jest prawomocne, ostateczne i nie podlega zaskarZeniu.

Postanowieniedorecza sie:
- pokrzywdzony
- lekarz, kt6rego dotyczy postepowanie
-OROZw. 1113



OKR~GOWY SAP LEKARSKI
w Koszalinie

Koszalin, dnia 24 .•. 2013

OSL-Ws-~

POSTANOWIENIE
Okr~gowego sadu Lekarskiego w Koszalinie

Okr~gowy SCld Lekarski w Koszalinie w skladzie:

1. dr Maciej Berchert - Przewodnlczacy
2. dr Hanna Laskus - Czlonek
3. dr Krzysztof Gluszek - Czlonek

Po rozpoznaniu na posiedzeniu OSL sprawy, w kt6rej pokrzywdzona6:o" 3 IU"ztozyfa
zazalenie z dnia 29._2013 r. na postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzlalnosci
lawodowej w Koszalinie z dnia 16.•. 2013 r. w przedmiocie umorzenia postepowania wyjasniajaceqo
w sprawie 0 sygn. RO-0024tUIJII

Na podstawie art.69 u.1 p.2 ustawy 0 izbach lekarskich

Postanawia

Uchylic postanowienie OROl z dnia 16.•. 2013 0 umorzeniu postepowania wyjasniajaceqo, na kt6re
wniesiono zazalenie, uznac sle za niewlasciwyrn do rozpoznania sprawy z powodu tego, ze dr n. med.1I"-~---nie byl i nie jest czronkiemOIL w i przekazac sprawe do Okreqoweqo
RzecznikaOdpowiedzialnosci lawodowej Okreqowej Izby LekarskiejwE & j ii,
kt6rej czlonkiern jest dr n. med.lj'.a. _.,r •
Uzasadnienie:

Zqodnie z art. 31 u.1 p.1 ustawy 0 izbach lekarskich - okreqowy rzecznik odpowiedzialnosci
zawodowej prowadzi postepowanie wyjasniajace w sprawach odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy
bedacych czlonkarni izby, kt6rej jest rzecznikiem.
Obwiniany w przedmiotowej sprawie dr n. med.. F .. nie jest i nie by! czlonkiem
Okreqowej Izby l.ekarskiej es I. &" lie, ale zdarzenie opisane w skardze i cala dokumentacja
medyczna dotyczaca leczenia skarzace] _but ...... znajduje sie w podmiotach leczniczych
dzialajacych na terenie OIL Koszalin.
Wg. ustaler': OSL dr n.med. __ .. ~ •• __ jest czlonkiern Okreqowe] Izby Lekarskiej w..... '.,1'" zatem OSL w Koszalinie jest nieuprawniony do rozpoznania sprawy i
zachodzi podstawa do uchylenia postepowania i przekazania sprawy do Okreqoweqo Rzecznika
Odpowiedzialnosci lawodowej OIL w .... wb •• lAp .&:

Otrzyrnuja:
- OROl w Koszalinie
- Obwiniony
- Pokrzywdzona
- OROl w Gorzowie Wielkopolskim

Czlonkowie Przewod nlczacy

IfCid1~he,,#;.cvf
+-\atLtw, La~~s
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Okr~gowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okr~gowy Sctd Lekarski
UI. Orzechowa 40 75-637 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 19..,2013

OSL-Ws-~

Postanowienie
Okreqoweqo Sadu Lekarskiego w Koszalinie

z dnia 19...,2013

Okr~gowy SctdLekarski w Koszalinie w sktadzie:

1.dr Krzysztof Gtuszek - Przewodniczctcy
2. dr Maciej Berchert - Cztonek
3. dr Hanna Laskus - Cztonek

w obecnosci Radcy Prawnego Emila M~dreckiego, substytuowanego przez adwokata Andrzeja tebka
_ Kancelaria Adwokat6w i Radc6w Prawnych A. tebek i wsp61nicySpolka Komandytowa ul.
Wyscigowa 56 i 53-012Wrodaw jako pelnomocnika4lUf.i •• M

Na posiedzeniu jawnym w dniu 19';'.2013 po rozwazeniu zazalenl~.na postanowienie Okreqoweqo
RzecznikaOdpowiedzlalnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 04.,,2012 r. w przedmiocie:
_umorzenia postepowania wyiasniajaceqo w sprawie RO - ~

Postanowit

na podstawie art. 68 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich ( Dz.U. nr 219
poz.1708 z pozn, zm.) utrzyrnac w mocy, w catosci zaskarzone postanowienie OROZ,
na ktore zlozono zazalenle,

Czlonkowie:

t7cto,Je;' kc4eA
H&I\A- lW- i»:S~ ~
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Sygn. akt. OSL - Ws-~

Uzasadnienie

W dniu 05.•. 2012 r. Okreqowy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Okreqowe] Izby Lekarskiejw
Koszalinie otrzyrnal od Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej ..," , do
zalatwieniawg. wlasciwosci, skargE?~_1 It 1_•• zam.4•• 'u£:.....
Skarga dotyczyla lek. Wi. r ... Ql .. , kt6remu skarzaca zarzuca, ze podczas wykonywania
operacji ciecia cesarskiego w dniu 28.".2008 r w Szpitalu Powiatowym.... ,. fEt • dokonal wyciecia
prawego jajnika z jajowodem bez uprzedniej zgody pacjentki i bez przekazania jej informacji 0 tym
zdarzeniu. Informacji tej nie urniescil rowniezw dokumentacji medycznej.
Po zapoznaniu sle ze skarqa oraz dokurnentacja rnedyczna dot. leczenia.•• io..(,.., •. _,
OROZwdrozyl postepowanie wyjasniajace na okolicznosc sprawdzenia zasadnosci zarzut6w.
W toku przeprowadzonego postepowania i w oparciu 0 zgromadzony material dowodowy Okreqowy
Rzecznik Odpowiedzlatnosci Zawodowej w dniu 04.W.2012 r. wydal postanowienie 0 umorzeniu
postepowaniawyjasnlejaceqo. W uzasadnieniu swojej decyzji OROZ wskazal, ze bark jest podstaw do
przedstawieniazarzut6w lek _, poniewaz postepowanie dowodowe nie wykazalo
jednoznacznie popelnienia zarzucanego mu czynu.
Na postanowienie 0 umorzeniu postepowania wyjasniajaceqo skarzaca ...... e ..... zlozyla
zazalenie do Okreqoweqo Sq_duLekarskiego. Zazalenie to w calosci zaskarza postanowienie 0
umorzeniu postepowania wyjasniajaceqo, skarzaca wnosi 0 jego uchylenie i przekazania sprawy do
ponownego rozpoznania.
Na posiedzeniu w dniu 19.•. 2013 r. po ponownym przeanalizowaniu caloksztaltu sprawy Okreqowy
Sq_dLekarski stwierdzil, co nastepu]e:

1. Badanie USG jest badaniem dodatkowym i nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.
Zalezy to od klasy aparatu, warunk6w badania oraz doswiadczenia lekarza oceniajq_cego.

2. W czasie ciecia cesarskiego nie byte zadnego uzasadnienia do usuniecia prawych
przydatk6w, a z czasu trwania zabiegu ( 20 minut ) nalezy wnioskowac, ze wykonanie
usuniecia przydatk6w bylo fizycznie niemozliwe.W dokumentacji medycznej nie ma wzmianki
o wykonaniu tego zabiegu a operator w trakcie sktadania wyjasnien przed OROZ zaprzeczyl,
ze usunal prawe przydatki.

3. W trakcie kolejnego zabiegu - usuniecie clazy ekotopowej z lewych przydatk6w - operator
odnotowal w protokole pooperacyjnym brak prawych przydatk6w bez cech swiadczacych 0 ich
wczesniejszyrn usunieciu, co swiadczy 0 ich wrodzonym braku.

4. Opinia biegfego znajdujaca si~ w aktach sprawy jest wystarczajaca do oceny. Sq_dnie ma
watpliwosci i nie przychyla sie do wniosku pemomocnika 0 kolejna opinie, zwtaszcza, ze ani
skarzq_caani jej pefnomocnik do tej pory nie zapoznali si~ z jej tresciq_.

Biorq_cpod uwag~ powyzsze OSL orzekf jak w sentencji.

Postanowieniedor~cza si~:
1. Pokrzywdzona
2. Lekarz, kt6rego dotyczy post~powanie
3. Pefnomocnik pokrzywdzonej

Zgodnie z art.68 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 0 izbach lekarskich ( Dz.U. nr 219,
poz.1708 z p6zn. zm.) postanowienie jest prawomocne, ostateczne i nie podlega zaskarZeniu.



Sygn. akt. OSL-"S- ....

Uzasadnienie

Pani ......... wniosta do Okr~gowego Sadu Lekarskiego w Koszalinie zazalenls na postanowienie
Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodow~l ~.~?sz~linie z dnia 11"'.2012 r. 0 umorzeniu
postepowania wyjasniajq_cego w sprawie 0 sygn. RO-~

Okreqowy Sq_dLekarski w Koszalinie po zapoznaniu si~ z trescla zazatenla, po przeanalizowaniu
caloksztaltu materlaju dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po wysfuchanru zeznan
skarzacej Pani • ' .... t,obecnej na posiedzeniu jawnym sadu w dniu 24",,2013 r. stwierdza, co
nastepuje:
1.Stanowisko Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnoscl zawodowej jest sluszne i merytorycznie
zasadne. W uzasadnieniu Rzecznik w sposob wyczerpujq_cy opisal przebieg leczenia pacjentkIIIiIJ.'.'oraz ustosunkowa! sie do zarzutow skarzacej.
2. Zazalerue skarzacej nie wnosi do sprawy nowych okolicznoscl ani zadnych innych faktow mogq_cych
podwazyc decyzje Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej.
3.W ocenie Sadu, material dowodowy zgromadzony przez Rzecznika nie potwierdza, aby Pani prof.
.... a .'l111" zlecila usuniecie 4 zebow u pacjentki, a w postepowaniu diagnostyczno _
terapeutycznym prowadzonym przez dr hab. n. rned.......... ,i__lFnie dopatrzono sie bledow,

Biorac pod uwaqe powyzsze, Okreqowy Sq_dLekarski w Koszalinie nie znalazt podstaw do
zakwestionowania stanowiska Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnoscl Zawodi.~ej w Koszalinie
zawarte w postanowieniu 0 umorzeniu postepowania wyjasniajq_cego z dnia 11...,2012r. i tym
samym utrzymuje je w mocy.

Przewodniczq_cy:
() ~ .. "tI r-

,;}-)Cl}t t~0~~

Zgodnie z art.S8 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 0 izbach lekarskich ( Oz. U. nr 219,
poz.1708 ze zm.) postanowienie jest prawomocne, ostateczne i nie podlega zaskarZeniu.

Postanowienie dorecza sie:
- pokrzywdzony - Pani Irena Bialek
- lekarz, ktoreqo dotyczy postepowanie
Prof. dr hab. n. rned. ~
Dr hab. n. med.~ .
- OROZ w Koszalinie
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Okreqowa Izba Lekarska w Koszalinie
Okr~gowy SctdLekarski
UI. Orzechowa 40 75-637 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 24.41.2013

OSL-WS....

Postanowienie
Okr~gowego Sctdu Lekarskiego w Koszalinie

z dnia 24.2013

Okr~gowy SctdLekarski w Koszalinie w skladzle:

1. dr Beata Swiderska - Przewodniczacy
2. dr Krzysztof Gtuszek - Cztonek
3. dr Maciej Berchert - Cztonek

Pod nleobecnosc Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej, lekarza, kt6rego dotyczy
post~powanie,wobecnosci pokrzywdzonej Pani*'ft • .,i protokolanta Katarzyny Platek

Na posiedzeniu jawnym w dniu 24.•. 2013 po rozwazeniu zazalenia na postanowienie Okreqoweqo
RzecznikaOdpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie z dnia 11.• 012 r. w przedmiocie:
- umorzenia postepowania wyjasniajaceqo
w sprawie RO - ~

PostanowiJ

na podstawie art. 68 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach Lekarskich
( Oz. U. nr 219 poz.1708 ze zm.) utrzyrnac w mocy zaskarZone postanowienie OROZ, na
ktore ztozono zazalenle



Okregowa Izba Lekarska w Koszalinie

Okreqowy Rzecznik
Odpowiedzialnosci Zawodowej

w Koszalinie Koszalin dnia 29.",.2013

RO-O~

POSTANOWIENIE

o PONOWNYM UMORZENIU POSTE;POWANIA WYJASNIAJA,CEGO

z dnia 09.".2013 r.

Okreqowy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej Okreqowe] Izby Lekarskiej w Koszalinie
Dr n. med. Tomasz Marszalek
dzialajac na mocy art.73 u.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich,
po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajaceqo w sprawie skargi:

~ ..
przeciwko:

POSTANOWll UMORZVC POST~POWANIE WYJASNIAJACE

Do wiadomosci:~'Jr.,
- ala

UZASADNIENIE

Okr~gowy Sad Lekarski w Koszalinie postanowieniem z dnia 19.• 2013 r. uchylil
postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej z dnia 07 .• 2012 r. 0
umorzeniu postepowania wyjasniajaceqo i przekazal sprawe do dalszego prowadzenia.
Zdaniem OSL ocena prawidlowosci postepowania lek ...... , ,.,;, ..... w stosunku do
pacjentki .b",,_, •..11II a w szczeqolnosci przez niewykonanie badania EKG wymaga
specjalistycznej opinii kardiologa.
Realizujqc postanowienie Sadu Lekarskiego, Okreqowy Rzecznik Odpowiedzialnosci
Zawodowej postanowH 0 dopuszczeniu dowodu z pisemnej opinii bieqleqo - dr ,._, i Ii_.... t.'rz Centrum Kardiologi~""'$" .
Wg. opinii bieg{ego, lekarz dyzurny ~ ..., •• na podstawie wykonanych badan
ustallla rozpoznanie niewyrownanej cukrzycy i uszkodzenia watroby. Nie stwierdzono below
wiencowych ani dusznosci, ktora moze bye ekwiwalentem bolu wiencoweqo u chorych na
cukrzyce. Nie stwierdzono rowniez objawow ostrej niewydolnosci serca rnoqace] towarzyszyc
zawalowi serca. Natomiast objawy niewydolnosci serca znacznego stopnia stwierdzono w
badaniu patomorfologicznym. Wskazuje to na prawdopodobleristwo wystapienia zawalu serca
na krotko przed zgonem pacjentki, w godzinach nocnych. W takim przypadku wykonanie EKG
w momencie przyjecia chorej do szpitala nie wykazaloby cech zawalu serca.

POSTANOWIENIE 0 UMORZENIU POSTF;POWANIA WYJASNIAJilCEGO
Strona 1/2



Okrcegowa Izba Lekarska w Koszalinie

Standardy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odnoszace si~ do postepowania w
ostrej hiperglikemii ( spiaczka ) nie wskazujq na koniecznosc wykonania EKG, a wiec tym
bardziej w przypadku stosunkowo niewysokiej hiperglikemii lekarz dyzurny nie rnial obowiqzku
pilnego wykonania tego badania.
W swietle powyzszych stwierdzeri biegfego, Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej
pOdtrzymuje_stanowisko i ponownie umarza postepowanie wyjasniejace w sprawie ze
skargi Pana •• ,.... .,.

Dr n. med, Tom asz lvi(lr:;zuiek

Pouczenie

Od powyzszeqo postanowienia stronom postepowania przysfuguje zazalenie do Okreqoweqo
Sadu Lekarskiego Okreqowe] Izby Lekarskiej w Koszalinie, w terminie 7 dni od daty
doreczenia. Zazalenie wnosi sie za posrednictwern Okreqoweqo Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie

?[":JO

ITWleR
• a03'o/
~nia nada
J Z wzorsm prawidk

cit do:

-------- ---- - -- -- -- -- ----------------------

POSTANOWIENIE 0 UMORZENIU POSTF;POWANIA WYJASNIAJrlCEGO
Strona 2/2



OkrQgowa Izba Lekarska w Koszalinie
OkrQgowy Sctd Lekarski
UI. Orzechowa 40 75-637 Koszalin
tel 94 346 73 60 w 24

Koszalin, dnia 03.12.2012

OSL-WS-~
Postanowien ie

OkrQgowego sadu Lekarskiego w Koszalinie
z dnia 03."2012

OkrQgowy Sctd Lekarski w Koszalinie

1. dr Krzysztof Gluszek - Przewodnlczacy
2. dr Maciej Berchert - Cztonek
3. dr Hanna Laskus - Cztonek

Na posiedzeniu jawnym w dniu 03.12.2012
Dziafajqcna mocy art.68 i art.69 oraz art. 112 ustawy z dnia 2 gruqnia 2009 r. 0 izbach lekarskich
(Dz.U.09.219.1708) i w zw. art.329 kpk

Po rozwazeniu zazalenia wniesionego przez:
PanaM .....
Na postanowienieOkreqoweqo RzecznikaOdpowiedzialnosci Zawodowej w Koszalinie
w przedmiocie: odmowy wszczecia postepowaniawyjasniajaceqo
Wobec:
Lek....

Postanawia:
Utrzymac w mocy zaskarZone postanowienie OkrQgowego Rzecznika Odpowiedzialnosci
Zawodowej w Koszalinie w przedmiocie odmowy wszczecla postepowanla wyjasniajctcego, w
caloscl.

Uzasadnienie:
Okreqowy Sqd Lekarski w Koszalinie po zapoznaniu sie dokumentacjq sprawy ze skargi Pana
~otyczqcej naruszenia tajemnicy lekarskiej przez lek. __ . Ordynator Oddzialu

Regionalnego *"~ oraz trescia wniesionego zazalenia uznal, ze
postanowienie Okreqoweqo Rzecznika Odpowledztalnoscl Zawodowej w Koszalinie 0 odmowie
wszczecia postepowania wyjasniajaceqo bylo w pelni uzasadnione i podziela stanowisko .zawartew
uzasadnieniuzaskarZonego postepowania,
Zazalenie wniesione przez SkarZqcego nie wnosi zadnych nowych fakt6w mogqcych podwazyc
powyzsza decyzje.

Otrzymujq:
- RzecznikOdpowledzialnosci Zawodowej
- Obwiniony
- Pokrzywdzony

Pouczenie:
Na powyzsze postanowienie zazalenie nie sluzy.

Cztonkowie:
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