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zdnia 11.07.2018r
Okregowy Sad Lekarski w Opolu w skladzie :

Przewodniczacy:
Czlonkowie:

dr n. med. Krzysztof Stempniewicz
lek. Ryszard Wilenski
Iek. Piotr Tarnowski

Protokolant: Mateusz Buzowicz

w obecnosci Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Opolu
lek. dent. Ewy Rogali,

po rozpoznaniu dnia 11.07.2018 r. sprawy
ur, dnia:
miejsce urodzenia:
imiona rodzicow:
NrPWZ;

obwinionego 0 to, ze
od 7 sierpnia 2014 r. do 22 sierpnia 2016 r. w poswtadczal nieprawde,
wystawiajac na refundowane leki recepty, ktnrych nie wreezal pacjentom, lecz
przekazywal swemu synowi prowadz~cemu apteke w celu osiagniecia korzysci
majatkowe] poprzez wyludzenie refundacji z NFZ, czym popelnil przest~pstwo
falszerstwa intelektualnego (art. 271 kodeksu karnego) i oszustwa (art. 286 kodeksu
karnego), tj. przewinienia zawodowego, 0 ktorym mowa wart. S3 ustawy 0 izbach
lekarskich, z art. 4. ustawy 0 zawodach Iekarza i Iekarza .dentysty oraz z art. 41 i 1
kodeksu etyki lekarskiej (KEL); :'"' ...,< • "

"':,;: .

I. na podstawie art. S3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. S22 ze zm.) uznaje obwinionego le_

popelnienia czynu zarzucanego mu w cz~sci wstepnej
orzeczenia, i za to na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0
izbach lekarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 522 ze zm.) skazuje
obwinionego kare nagany;

II. na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 2 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ~nia 2 grudnia
2009r. 0 izbach lekarskich, kosztami postepowania w kWOCl~ (slownie:
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UZASADNIENIE

~~;f"'-Lek~_ostal obwiniony 0 to, ze w okresie 7.08.2014r. - 22.08.2016r.
~~!{J;~i~'-'~~lla leki refundowane, jednak zamiast wreczac je pacjentom przekazywal
swojemu SynOWl prowadzacemu apteke, w kt6rej te recepty byly realizowane. W efekcie tych
dzialan dochodzilo do wyhidzenia nienaleznej refundacji na szkode NFZ.

Sqd ustalil nastepujqcy stan faktyczny:

W dniu 21 lipca 2018r.do Okregowego Sadu Lekarskiego Opolskiej Izby Lekarskiej wplynela
informacja dotyczaca prawomocnego skazania Obwiniony lekarz
.......... wyrokiem Sadu Rejonowego _ dni_

•••••••• Ilstal uznany za winnego popelnienia w okresie od 20 stycznia
2014r. do 23 sierpnia 2016r. przestepstw polegajacych na wystawianiu recept na leki refundowane
poslugujac sie danymi pacjent6w, a nastepnie recepty te zamiast wreczac pacjentom przekazywal w
celu realizacji swojemu synowi prowadzacemu w apteke w celu wyhidzenia z
Narodowego Funduszu Zdrowia Oddzia~ kWofYrefundacji na wymienione na receptach
leki poprzez fikcyjna ich realizacje, za co zostal skazany na kare 8 miesiecy pozbawienia wolnosci
w zawieszeniu na rok, grzywne w wysoko~c:i,.1,8000zl, zobowiazany do naprawienia szkody
wyrzadzonejNFZ oraz do poniesienia koszt6w sadowych,

Dowdd: wyrok8ltw ~z dnia 05.06.2018r., karta 1-28

Obwiniony lek. med. w toku postepowania wyjasniajacego oraz przed
Sadem nie przyznal sie do popelnienia zarzucanego mu we wniosku 0 ukaranie przewinienia
zawodowego. Wyjasnil, ze nie bylo procesu a jego W~lanie zostala udowodniona przed sadern
powszechnym, albowiem skorzystal z mozliwosci dobrowolnego ~oddania sie karze. Wyjasnial
takze, ze od ponad 10 lat leczyl sie na gruczolaka stercza i w wiekszosci wypisywal leki na wlasne
potrzeby, ewentualnie grzecznosciowo na znajomych i pracownik6w sluzby zdrowia.

Dowod:
• pismo obwinionego z dnia 05.12.2017r., karta 36-38
• wyjasnienia obwinionego, karta 56-57

Obwiniony lek. m_nie figuruje w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i
Lekarzy Dentyst6w RP prowadzonych przez Naczelna Rade Lekarska

Diwod: ~
• informacja 0 niekaralnosci, karta 49 •
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Sqd zwaiyl, co nastepuje:
_,WIJ.'f~!!th;\..:fJt:;, ~" "C".

Zdaniem Okregowego Sadu Lekarskiego wina ob~rrionego lek~'me({._
nie budzi watpliwosci, a jego zachowanie wyczerpalo znamiona zarzucanego mu we wniosku \
ukaranie przewinienia zawodowego.

,----'

Trudno przyjac wyjasnienia obwinionego za zgodne z prawda, poniewaz kazdy lekarz moze
zawrzec umowe z NFl na wypisywanie recept refundowanych dla siebie i najblizszej rodziny (pro
auctore i pro fami~A~~t@.b~:Y~:i~.ifl, ze nigdy nie staral sie 0 taka umowe, zawsze

'1vyPisyft}·;letf:.•.dl~,:~Si~':.~.' vJ.;aJme3jtpacjenta, wpisujac niezgodne z .2.~:v..~'!-,~~ol~c.znoscii
Wwy do dO~iP1ell~i~e~anego pacjenta. T~.~ze pocrpis~.~~~.i
refundowan:. dla siebie. i~~ .wi~aloby. sie ~1~?:!,ego.z ~~~"
dokumentacji medycznej, Nie widzial w takim ~st~po\Ani! md4le~o, . .,W1em
wypisywal leki refundowane • I.ali u,,~c,!- prawo do refundacji, a poniewaz on sam rowniez rna
prawo do refundacji lek6&:,.~&:C,,~s.oim ro~ie narazal Narodowego Funduszu Zdrowia
na strate, ..

Wyjasnienia obwinionego nie mog~Mne za prawdziwe rowniez i z tego powodu, ze z
analizy wypisanych przez obwinionego lek6w tylko na podstawie wyroku Sadu Rejonowego w
:Qt 5 ; tj. wielkosci opakowan, rodzaju substancji czynnej oraz zalecanego dawkowania
wynika, ze preparaty zawierajace finasteride (penester, ptftillras.de) zostaly wypisane w
lacznejliczbie2520 tabletek (standardowedllWkOWrull~J'i.}"jX~ie) - czylin. prawie7
lat, preparaty zawierajace tamsulosine (APo-taijilf~.';9Qli.r,t:anyz ERAZ) w ilosci 1470
t~bletek (kapsulek) - czyli na ponad 4 lata, a do}{a;,?#;~!~awfa) w ilosci 660 tabletek - czyli na
niespelna dwa lata. ~.

Dodatkowo nalezy zauwazyc, ze ten sam lek, czasem pod jedna nazwa, czasem pod kilkoma,
byl wypisywany kilkukrotnie w ciagu jednego dnia lub w kr6tkim odstepie czasu, np.: finasteride
Penester 2 opakowania 7.08.2014, 20.11.2014, po jednym 1 i 8 czerwca 2015, 15, 19,22,26 __
pazdziernika 2015r. czy pod nazwa Penester i Apo-fina 9.05.2016r. oraz 2 i 9 czerwca 2016r.,
podobnie tamsulosine: Omnic i Apo-tamiz 12 i 19 lutego 2015r., Fokusin i Omnic 2 i 19 marca
2015r., Apo-tamiz, Omnic i Fokusin 4 stycznia, 19 mru:caoraz4 lutego, -9maja, 20 i 27 czerwca
2016r.,Apo-tamiz i Fokusin 4.0S.2016r. ". , ,

Nalezy r6wniez zaznaczyc, ze postypowanie obwinionego polegaj,!-ce na wpisywanie
nieprawdziwego leczenia do dokumentacji .~1i~OWi zagrozenie dla jego zycia.
Istnieje bowiem prawdopodobienstwo, ze w czasi;;:ko eJ'riej''''Wi~ pacjent bydzie badany przez
innego lekarza, niz obwiniony, wiyc ten leftl~@. ~isy it dokumentacji za prawdziwe, co
mqze wplyn~cna niewlaSciw~oceny stanu zdrowia, czy zlecenie niewlaSciwego leczenia.

Nie jest rol~ S,!-duszukanie uzasadnienia postawy obwinionego, jednak wyjasnienie, ze
przed s,!-dempowszechnym skorzystal on z moZliwosci dobrowolnego poddania siC(karze, mimo
jego niewinnosci dla oszczydzenia koniecznosci udzialu w procesie, nie moze byc uznane za
wiarygodne. 19odnie z art. 5 kpk oskarzonego uwaza siy za niewinnego, dop6ki wina jego nie
zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Tona oskarZycieluci~y obowi,!-zek
wykazania winy oskarzonego w spos6b jednoznaczny. W tej sytuacji nielogicznym byloby
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dobrowolne przyznanie Sly do winy i poddanie karze przy braku jednoznacznych dowod6w
swiadczacych 0 winie obwinionego. Nalezy wiec uznac w spos6b niebudzacy watpliwosci, ze
obwiniony lekarz winny jest popelnienia zarzucanego mu przewinienia zawodowego.

Wymierzajac obwinionemu kare Okregowy Sad Lekarski za okolicznosci obciazajace
obwiniorrego Sad uznal ilo:Sc wypisanych przez obwinionego recept oraz fakt, iz dzialanie
obwinionego bylo nastawione na osiagniecie korzysci majatkowej, za okolicznosci lagodzace Sad
uznal z kolei dotychczasowa niekaralnosc obwinionego oraz uciazliwosc wyroku sadu
powszechnego.

W tej sytuacji nalezalo orzec jak na wstepie.

.•..-

Wobec orzeczenia skazujacego 0 kosztach postepowania orzeczono na podstawie art. 89 ust.
4 zd.2 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich i obowiazkiem
ich poniesienia w calosci obciazono lek. . ~. );

Na koszty post yp0wani a w sie wydatki zwiazane z kosztami
postepowania wyjasriiajacego ptzed Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowej'_,
koszty doreczen wezwan i innych pi~oraz naleznosci rzecznika i sedziow: koszty
przejazd~czalt • 7 n:

'.~

.. $t.

CZI.<?j&; wie: ~
/ i', '\I .. ,~ ....d·,:Z;'·· .
/'

i/'.' _,. ,{;to
{/ 5":' .. - i.....-C' .,' t>< r-
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O~r~gowy Sad Lekars. w*~t~~''t~tTa'd~i~ ';

Przewodnicz'lcy:
Czlonkowie:

~

lek. Marek Siewinski
lek. Roza Bruzi-Buzowicz
lek.Czeslawa Zubrzycka

Protokolant: Mateusz Buzowicz

w obecnosci Okrygowego Rzeeznika Odpowiedziainosci Zawodowej w Opolu dr n. med.

Zbigniewa Kuzyszyna

po rozpoznaniu dnia 19.01.2018 r. sprawy
ur. dnia: . ,'t;:~:" , "

rniej see urodzenia: "',
imiona rodzicow:
NrPWZ:

obwinionej 0 to, ze

11w dniach 8 i 9 wrzesnia 2016r.
~ czasie prowadzenia porodu pan~ironicznie komentowala jej
~w~ uzywajac niewlasciwych slow (wulgaryzmow), ktore wyraznie jq ranily i
demotywowaly w czasie porodu, czym naruszyla art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej
i art. 36 ust.1 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty;

iach 8 i 9 wrzesnia 2016r w w
e stosowala si~ do ustalen zawartych w planie p

J J ~ a 0 aktualnej sytuacji poloiniczej, podejmowanych decyzjach terapeutycznych,
wdrazanych metodach leczniczych, czym naruszyla art. 13 ust.l Kodeksu Etyki
Lekarskiej i art. 4 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty;

I. na podstawie art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 522 ze zm.) uznaje obwiniona lek. mel [ ..
_ winna popelnienia czynu zarzucanego jej w punkcie 11 czescl wstepnej
orzeczenia, i za to podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0
izbaeh lekarskich skazuje obwiniona lek- med. na kare nagany;

II. na podstawie art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 522 ze zm.) uznaje nbwiniona lek. me~
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OCZOSwinna popelnienia czynu zarzucanego jej w punkcie 2/ cZl(sci wstepnej
orzeczenia, i za to na podstawie art. 83 ust. 1~a 2 grudnia 2009r. 0
izbach lekarskich skazuje obwiniona lek, med. ~ kare nagany;

",
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UZASADNIENIE

Sqd ustalil nastepujqcy stan faktyczny:

, ~'''''II'''''''~''II''''''''IIIPani ~ostala przyjeta do •
_ 8 wrzesnia 2016 r. po godzinie 18-tej z powodu odplywu czystych w6d
plodowych w 39 tygodniu pierwszej ciazy. Lekarzern prowadzacym byla ..
Por6d, a szczeg6lnie przedluzajacy sie II okri§~tpeMr~--gm"'w bardzo nerwowej
atrnosferze. Pacjentka prosila lekarke 0 wykonanie ciecia cesarskiego. Lekarz & 2 a
.' 'e widziala wskazan do niego. Nerwowosc, niepo~~cej z obawy 0 dziecko
potegowalo nieprawidlowe, aroganckie zachowanie lekarz~t6ra sprawiala wrazenie
zdenerwowanej.

Lekarz ••••••• Inie nawiazywala kontaktu z rodzaca w bezposredniej
rozmowie, nie informowala jej na biezaco 0 aktualnej sytuacji polozniczej. Wydawala
polecenia krzyczac i uzywajac wulgaryzrn6w. Kazala rodzacej przec, a na jej odpowiedz, ze
nie rna sily i jest zmeczona, krzyczala .przyj, kurwa, a nie ala", .nte piesc sie ze sobq". Lek.

~~~"i~QMlow.ala rodzacej ..p porodzie zabiegowyrn. Wiekszosc informacji
pokItyWazofi~yWala od pqJozuych, przewaznie w " '" , . co jest, czy
bedzie robione. Ostatecznie za po~c~ kleszczy d , stanie
og6lnym ciezkim ~~~ ~~ekazano lekarzowi neonatologowi, Rodzaca
byla bard~o obolll<laIwy~gaI1i~z~cia kroczlIfj mijpeniu og6lnym - 0 czyrn takze nie
zostala pomformowana przez obwiniona, ;.,r, ..

C6rka~2stala przekazana do dalszego leczenia do Kliniki"_
.... ~ . Przyjeta na oddzial w dniu 9 wrzesnia 2016r. z
~aniern: ciezka martwica urodzsnidwa. Wypisana do doom w dniu 2.2 wrzesnia 2016r.
W st~ie dobrym z dalszymi zaleceniami., ••

Dow6d:

.:;,

.-'li'i "FI, ,.~,,':"l!)",f • skarga .1.1'11"; ."3.' i _rzekazana przez Naczelnego Rzecznika,_~.'{'I~~..•• (k. 1-5, 10-11)
• historia chorob

~~~'
:~' .,t.dti$tona choroby corkz r 2 a ze •••••••

(k.79-244)
• zeznania pokrzywdzonej .... (k.261-262)
• zeznania Swiadka 263-264)....~:!~±~~li~:~::Swiadka ~6~~;6~16)

,/ .
Obwiniona lek. _ toku pos1:l(powania wyjaS'hiaj~cego oraz przed

Okrl(gowym S~dem Lekarskirn czysciowo przyznala sil( do popelnienia stawianych jej we
wniosku 0 ukaranie zarzut6w. TwierdzHa, ze zawsze m6wi glosno i wyrainie po,dczas porodu
do rodz~cej. W przypadku rodz~cej~nie pamil(tala sl6w jakie do nieJ rn6Wii~!'

1



, I, t

ale wypowiadala je, jak zaznaczyla, w stresie. "Nie przeklinala non-stop", nigdy nie ironizuje
w czas~e p?~odu i.nie odnosila si5 iro.nicznie do rodzacej, Ud~ielane infoz:n~cj~~c~
polozniczej 1 podejmowanych dzialaniach rnedycznych w czasie porodu corki ~
byly ograniczone, bo byla bardzo zajeta, W czasie tego dyzuru obwiniona miala kilka
porod6w, ale w okresie przed przedhizajacym sie II okresem porodu pokrzywdzonej Patrycji
Szlagi. Nie informowala rodzacej nawet podczas przeprowadzania dzialan medycznych
zwiazanych z porodem.

Dowod:

•
o . tfn/9wcja 0 niekaralnosci lekarza (k. 292)•.,. . .. '. ,~~ .

...... &1.
Sqd zwatyl, co nastepuje:

OSL mirno uprzedniej niekaralS>.s.=.. :.t0r,,!c pod uwage spojnosc i jednoznacznosc
MAW •

2
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materialu dowodowego orzekl wobec obwinionej kare nagany za kazdy z zarzucanych jej
czyn6w, ujetych we wniosku 0 ukaranie.

o kosztach postepowania wobec orzeczenia skazujacego orzeczono na podstawie art.
89 ust. 4 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 . 2009r. 0 izbach lekarskich,
kt6rymi w calosci obciazono obwiniona lek.

~ Pklostdy~ow~iawdkwtk°cie~k (slo~:ie j ; . ~,.1. Sf'
't. ~•..,......_s a aJ~ Sly wy a 1 zwiazane z osztami postepowaniawyjasmajacego

przed Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowej ~- k~ryczen wezwan i
innych pis~ oraz naleznosci sedziow: koszty przejazdu _) i rycz~--- .,"

t,

~~!... " ~.
'f ., ,~" 'J

,. .,
~.. ~
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Przewodniczacy:
Czlonkowie:

dr n. med. Dariusz Zwolinski
lek. Ireaeusz Gulewicz '"
lek. Ewa Kollek .I

Protokolant: Mateusz Buzowicz
,""-- ~

w obecnosci Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Opolu
dr n. med. Wojciecha Derkowskego,

po rozpoznaniudnia 19.02.2018 r. sprawy
ur. dnia: "', ..
miejsce urodzenia:
imiona rodzic6w:
NrPWZ:

obwinionego 0 to, ,~e

11w dniu 23 czerwca 2016r. w przepisal pani
lek Nimesil nie badajac pacjentki, tylko na podstawie informacji uzyskanej od meza, tj.
popelnienie przewinienia zawodowego z art. 8 i art. 9 kodeksu etyki lekarskiej (KEL) i
art. 4 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty,

21 w dniu 24 czerwca 2016 r. w'_' nie dolozyl nalezytej
starannosci podczas udzielania swiadczen zdrowotnych, gdyz nie zlecil transportu
sanitarneg~mimo podejrzenia udaru mozgu.z]. popelnienie przewinienia
zawodowego z art. 8 kodeksu etyki lekarskiej (KEL) i art. 4 ustawy 0 zawodach lekarza i
lekarza dentysty, >, •

~ ~ \
I. ~a podstawie art,» 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r 0 izbach tekarski~h (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 11522ze zm.) ~znaje obwinionego lei a

_ winnym popelnienia czynu zarzucanego ~u w punkcig II· c~sci wstepnej
o~ i na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 'ustawy z dnia 2 grudnia 2009r 0 izbaeh
lekarskich(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 522 ze zm.) skazuje obwinionego lek.
Bol~slawa Lucinskiego na kare upomnienia;

II. na podstawie art. 53 ustawy z dnia, 2 grudnia 2009r 0)1 fzt7ach lekarski~kst
jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 522 ze zm.) uznaje obwinionego lek. ~
____ nnym popelnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 21 czescl wstepne]
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~

orzeczenia i na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r 0 izbach
lekarskich( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 522 ze .zm.)skazuje obwinionego lek.
~na kare upomnienia; .t

III. na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 2 w zwiqzku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia
2009r 0 izbach lekarskich, kosztami post((powaniaw kwocie (slownie: e

..... postanawia obci~Zyc w catosci obwinionego

Czlo»kowie
///,1 / .n.;4--"/ , /'

/ L--)J ,",,- f

.,.r: ....... k:......·········..

Przewodnicz~cy

(.J\-)i~~u.-n_ L0ciL2 Vl'~ '"#Ii :.: .. 1I,f~:-; ;; f' .

I,

•

'14, ,'~.: ..~".



1 I' t

p.cjentka'-" byla pacjentk~ ObciijZona
kardiologicznie, chorowal. na nadcisnienie t~tnicze, dyslipidemi~, cukrzYce typu 2. W 2010 r.~'-YI' operacj~ guza p~cherzamoczOwego,od tej pory ~e wykon~la badan kontrolnych. Od 6

f .. . fit n e korzystala z pomocy medycznej przychodm, do ktore; byla zaplSana. Od 19 czetWca20l6r .
••• acz~la odczuwac post<;puj~cyniedowlad konczyn lewych, rodzinie nie przyznala si~

o rozpoczynaj~cych sie problemach. W dniu 23 czetWca 2016. c6rka chorej
trakcie rozmoWYtele(onicznej z matk~ zauwaiyla, ze rna ona klopoty z wyslawianiem sie oraz ze
rna problemy z chodzeniem z powodu bolu nogi poprosila ojea, aby skontaktowal
sie z lekarzem i wezwallekarza do domu.W tyro samym dniu maz udal sie dd....
_ w poniewaZ w t1fll- nie bylo lekana, do ktorego byla zapis~

a •• m.~:ipaCj... ;Josta} ~.FeW.' @.!'I3',..,powiedziailekarZOwi':ieZonanieehee
ise do lei= ~~ oraz poprosil 0wizyte przepisal
Nimesil, '~j~ ..o ro~znie prZ;;i.~~dnienie s:"':'" kolanowego, poicl"ormowalrownie;;pana
~ zeJ~le.~ pOWlmenzgloslesw z Z011l! do le~'··

Dowod: ~..

Sad ustalil nastl/pujqcy stan!aktyczny:

• Skarga karta 1-2'
•Dokumentaeja leezeliia"U ."lv d 7 .S 5 j '.,..". karta 7-;, .-•

• Zeznania Swiadka karta 94-95, 164
• Zeznania swiad ....... karta 98-99, 165
,I- ~W~ia _,:~ karta 96-97, 166

. . " ' .... . ~',MI,( .. > •

~''1ruu 24 ezetWea20l6r~az z . zon~
~dO przyehodni .-. gdzie po okolo 2-3 rninutaeh zostala przyj~ta przez dr.

r Lueinskiego. W badaniu fizykalnym (brak wpisu w historii ehoroby) lekarz stwierdzil: dyskretny
niedowlad lewej konczyny dolnej, brak zaburzen mo~ bolow"g!ow,yi nudno'ci. Na tej podstawie
rozpozna! ud"i' nil:dolcrwiermymozgu z niedowladem polowic~. Ze wzgl~du na dlugi okres

oczekiwznia k 'transport medyczny dr .... zaproponowal
zony wlasnym transportem na oddzial udarowy

••• uczynil.
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•.. to

Przy przyjyci~ na Oddzial Udaro~ w ~
stwierdzono: pacjentka przytomna, kontakt Iogiczny, mowa niezaburzona, plytszy lewy f~
nosowo-wargowy po stronie lewej, niedowlad polowiczy lewost{o,nt'iyHilH Stopi~nw skali Lovetta
~J8nc~ .. nie d~ln!! II st~~ie~ w konczyni.eg6m~j, odruchy gly~o~~emi~mie zywe, symetryczne,
z dO,~a~ill1~o.~a;eIh Babmskle~o po strome lewej, 'W'dolna lq:~emowo 1 oddechowo. Wykonane
ba~ glo.... 'iIiIil•• al niedokrwienny JIir {si., ijOiistrej wczesnej z dorzecza
unaczynienia prawej tetnicy szyjnej wewnytrznej i zmiany degeneracyjne, poniedokrwienne,
wieloogniskowe. .

&'~~J"'!t W pierwszych dniach hospitalizacji doszlo do pogorszenia stanu zdrowia •.•• ""•••
O· -DosJo do poglebienia niedowladulewostronnego,do ealkowitego~Tazeiila:'le··eh kone2¥",

~y~~ylll {siy zaburzenia mowy, Za przyczyne pogorszenia stanu choreJ przyje 0: eeehy
.~'~~ ~aawansowanej miaZ~6~awj~ce niedroznosc i istotne, zweeenie tetnic szyjnych, aktywny
.... stanza'lii'j{j(~~s nO~~ceehy niedokrwienia rniesniasercowego.Hospitalizowan'i_

••• mi· na oddzial..... do dnia 7"Iipca 2016., przekazana w stani.~poprav:,y og6lnej do daIszego....
..... lecen~~naoddzial intemistyc.p2pital~~" ( '0 _, J .. -~,.U•.,

~, fPtU._ 6ow6d: __ .",. .. " . ','
F ta..· Dokumentacjaleczenia karta"'-71

przyjeta na Oddzial Wewnetrzny &~ ~2016r. z
rozpoznaniem zapalenia phic, infekcja ~r6g,tmocz~.wch, wznowa guza pyche~zowego,
1f~~okim niedov. poi~ez~ lewostro~chow~, podejrzeniem kompresyjnego
zlil"ntrz~~'iBM~ca_~~c~. Przebieg hospitaIizacji przebiegal bez powiklan. W
wyniku stosowanego leczeni,~~~rawy stanu ogolnego oraz ustypowanie dolegliwosci
subiektywnyeh. Pacjentka WYP~f*Wi1ijii!.w"niu '12lipca 2017r. z dalszymi zaleceniami.

• DOW6d~ .. DO~~~w"""', karta 39-54
6.~it.","rr:t·' .

... rozpo:~je_:,~:~~.~I!r,~d:~bm z~
lewostronnym z afazja czueiow~, z utrudnionym konat~'rfii~ grymasem na twarzy e na
brzueh - okoIice podbrzusza. Odwodniona od dw6ch dni malo pije, nie chce przyjmowac posilk6w.... ~:~E~"""!:'··Podlnoel~rolity oraz gl~O!I':/~ dniu 24 sierpnia 2017r. wypisana do dalszego Ieczenia w

.. ~"... ~.cyjnyeh podko~arza rodzinnegoz konieeznoSci~obj~eiaehorejopielaj
- ..;...,.".:itJ#t ...."~"'.~.'; ,P'il'.fliL~.,~,,~H.,ttit;~:':"_""··"':~..",,_.A!..' .;.... '11r
,. ,~'!.:v.;; ..,jF.wt'~ ,.;-"'~~ *.' "."...,.....,.>':~.:I.'.':. dl~.'::::,;1.Dow6d: Wi'" .' '!""'" ",.,'. ",' '..

f '~'~1··"f)o a.... ~~;~~J~:~rq-'•• "-r-t .• - ••••
Wobec po szaj~cego ~~la. 2 iak w dniu 3 wrzesnia 2016r. pacjentka

zabrana eto Szpitala ~ po.. .- ....moczu, nastypnie przewieziona do .szpitala w
OIesnie, gdzie zmarla w dniu 5 ~ .'

Dow6~ ~~~
• skarga..... kizL..

1111 I I ?
2
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'·~i~'~~
. /~.,." . ':1', ~··~aSniaj~ce:o dOPUS:;:';'Od Z opiniibieglegow dziedzinie

'I:' t. .' , ' jne!y1Y~, ...', .. ' 8P.'~:.med. _ kt6ry stwier~~~~>,;e t,.f>0stypowaniedr.
pani zar6wn0t'Aw~J3 fi;~rwca'.' jak) w dniu

24 cze~ca 2017r.: ~~ p. 5.b~?.-.~~sr~ciwe.bJ~%r~"Y •.~9wn MW~Oloz~l
nalezytej starannesci ~cza~ udzielania "swlaa~n.' ..medycznych pacjentce, Brak zalecenia
transportu sanitarnego chorej podejrzanej 0 udar m6zgu i zezwolenie na jej przewiezienie przez

". .... l!~';4~!",...,,¢r.0dzinynie jest zgodne z zasadami dobrej praktyki lekarskiej.
,•..•'.. 'Dow6d: ,~ '~ ,.., 0"';"

.... _. . . "._. OpiniaM'G~tt . On 'Y. '. karta 109-111 "...,'*<'... ,..".._,,,,,'!'!!"4 .~ ........'_... IJ.'"
. Ob::nio~ IW~ . .~li" I'O~r.~.,.;.u.WYJ..·!s.~.n.iajqC~~zez.~al, ze

w dniu 23 czerwca 2017r .• l«Pur .Ie~wb2~?~WI~~eJ rnaz., o.ro
poprosil, zas sluchany przed sadern przyznal sie do stawianyc!f mu w~ wn~u 0 uk~"aIlier,
,ar:z;ut6~ WyjiMinH~ze w dniu 23 czerwca 20 17r. przepisa~ lek przeciwbolowy
~l·bowi.emm~ 0 to poprosil twierdzac, ze zon~ boli noga, zas w dnil! 24_c;,~~wrac2017r.
kiedy pani 1 2 ostala przywieziona do' przychodzi przez rneza zorientowa! sie, ze moze miec
udar, a poniewaz jej stan ocenil jako og6lny dobry - nie miala zaburzen mowy czy chodu, lekko
t:Jlko pociagala prawq noga - wobec przeciagajacego sie transportu sanitarnego zaproponowal._-
myzowi odwiezienie a oddzial neurologii do szpitala '" chc,!-cprzyspieszyc jej
konsultacje neurologiczn'!-.

Dow6d: ,~,.; ..

• karta103-104, 127-128,
' .. ' '. 161-162 4J

""'~ •.. ~\1k1l ;

..~-·!"~·'''Le~;_~:."':ij'g~ w Rejestrze Ukaranych Lekarzy prowadzonym
przez Na-eze a~y Lelttrsk~: ,(.' fJ J'~.

.., 11Dow6d: '\ ~ , •..
.~

Inf~rmacja;£)niekaralnosci lekarza, karta 146•

Sqd zwatyl, co nastfpuje:

Zdaniem Okrygowego S,!-duLekarskiego lek. med.
wiFym popelnienia wszystkich ~awi~¥Ch m~ we WIliosku 0 l.tkaranie zarzut6w.

Sqd przeanalizowal zgromadzon'!- dOWmentacj y z leczenia pani ...... 4l1li
.. w .... w \' 1Fb
oraz wC£Cw 8 d " wysluchano b przesluchano w
charakterze swiadka : skarz'!-c'!- yjyto opiniy
bieglego - dra n.med. specjalisty medycyny rodzinnej. W calosci dana wiary
przesluchanym w sprawie swia~kom Pani,.. oraz
• 3 I t kt6rzy potwierdz~li w swoich z~znaniach, ze obwiniony spojrzal na
wyszedl za biurka, nie osluchiw~1jej, 1$'lko.spr~wdzal ryky, polecil aby wstala z w6zka ale ona nie
byla w stanie wstac, wtedy lekarz powiedzial, ze jest bardzo chora, ze to jest udar i ze trzeba
natychmiast jechac na neurologiy na Pomimo, ze zar6wno m<!21 b

nalezalo uznac
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Stasiak jak i jej c6rka . zeznali, ze [ gdzies dzwonil i z, kimsj
rozmawial, a potem powiedzial, ze transport bedzie za 5 godzin, to w toku postepowania nie udalo..
sie potwierdzic, na podst!wie)J1"'~'ii.U2. przez_ v"...
....._.. wezwanla trjilsportuCgi;llll.,rzeWe.J. ~,'.;,"";;:.;IIi~~,

Dr . w swoich ' . , •
wyjasmajac, ze zapytal pana~ czy Jest w stanie.zawiezc zone na oddzial neurologii i
uzyskal jego zgode. Odnosnie pierwszego zarzutu (zlecenia leqzenia qez badania ,pacjentki) dr
Lucinski wyjasnil, ze przepisal Nimesil dla chosej, bo jej maz pedal, ze boli j~ staw kolanowy lewy.
.;, Powolany w sprawies biegly w dziedzinie medycyny rodzinnej dr n.med.'_

~stwierdzil, ze lek. '.. . . nie dolozyl nalezytej starannosci podczas
udzielania swiadczen w dniach 23. i 24.06.2017 r., ajego postepowanie wobec p~w
dniach 23. i 24.06.2017 r. b~asci~~, ...... J'''84llU_ .w dniu 23 czerwca 2017
r. _ ~ ~.. ",' . . lek Nimesil nie badajac pacjentki,
tylko na podstawie informacji uzys anej ocfmyza, natomiast w dniu nastepnym nie zlecil transportu
sanit~~g~.mo podejrzenia udaru m6zgu. ::.'

W oceme Sadu zgromadzony w toku postypowanL~~~'\~i>WY oraz przyznanie I!t,I
samego obwinionego potwierdzaja zasadnosc zarzut6w stawiany'i !i¥~~lijjawowi Lucinskiemu.
Skazujac obwinionego na kare upomnienia uwzgledniono okazana przez obwinionego skruche oraz
fakt jego dotychczasowej niekaralnosci.:{.~1o . • ..... 1".

e Wobec orzeczenia skazujacego 0 kosztach postepowania orzeczono na podstawie art. 89 ust.
4 w zwiazku z art. 112pkt r ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich, kt6rymi w calosci
obciazono obwil,1~h~~l_ .U . .. : !Z:a

Na ko~rpott~powa~a w'kwocie~skladajl! sie wydatki zwiazane z kosztami
postepowania wyjasniajacego przed Rzeczniki.em OdPowiedzialnosci. Zawodow~
koszty doreczen wezwan i innych pism 4 I, 1 ! ~1fjiiiir.s_wiadk6w~az
naleznosci rzecznika i Sydzi6w:koszty przejazdu_ rycz~

..
#Jal" •
.... ~s.~~tlJ'i... ~_B:_:"~ •

...........
ft;." ''f~---

....
•• ,'.:t
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\ Sygn. aktWu-000S/2017

....
-{;~.....

z dnia 14.l1.2G171'. ~ .
_'C'." ",..,...... ';' c'v11Ct/vvt~~,.~kdr~.w. tJ...·\M.·· ... u~.:.'wicos.ld.. Btl!S. ~.::._"'f~

'. ..~ ~~~I"ftI'~~ ....

P1'zewodnicz~cy:t· "dr n. rile(F~sztof Stempniewicz
Czlonkowie: dr n. med. Dariusz Zwolinski

lek. dent. Je1'ZYD1'zyzga

ORZECZENIE

.-.
Protokolant:Mateusz Buzowicz

,~ ll··A.<R·__ ,"'~'. imiona rodzicow:
NrP~Z:_

'-

w obecnosci Zast€(pcyokregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
• __ .,. Arkadiusza Ramsa,

_ .... ~J~"'i:5 ..~,,.,.~.'l~~~~IC'lllR'Wi!i,...

po 1'ozpoznaniuw@mu 14.l1.2017 1'."",..,,,,,,r,,A
ur. dnia: ,,,, ~l!'l:'~·F'.;'',' .",.,. '" .~;;;.,""'" "...., "

•
obwinionego 0 to, :ie
w dniu 30 kwietnia 2015 r. w IJL.II.IH.,UU

nale:iytej starannosci podczas kolonoskopii
wst~pnicy, przez co nie rozpoznal guza nowotworowego tej:ie okolicy, co stanowi
naruszenie art. S Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) i art. 4 ustawy 0 zawodacb lekarza i

._1,~,.~.;t-i~'\letarzadentysty . ,.,... ; .... . 'f" ,.' • ...." _._-.,;J_g;j"~\~,))\;r'7;4,)\.."r./!t""'1m"-

'" I. na podstawfeo,..t.53 u!\awy z dni.' ...... 2009r.0 izbach lekarskich (Dz.U.

nie dolo:iyl

....,~..r ....,

obwinionego

winnym
na podstawie

o izbach lekarskich skazuje
kare upomnienia;

II. na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 2 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2
grudnia 20091'. 0 izbach kosztami postypowania w kwoci'-
(slownie: w catosci obwinionego

Iczacy:
Czlonkowie:

/1).--: I~",\v') 'f .J?c12;_ .,oS ~
( J('r~"'''''''''''''''''~

\ ,).......~·.n6.;~1'~w.'h.....

Przl9wiJc:!nlc~~ca
Okr~~~1IegoSqdu.LE)karskiego

.'/j1-.~ QlpPl.u .: ...,') ~ -f(t
lek. dent. Ewa Nocell-Fi~ej y
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UZASADNIENIE

Sqd ustalil nastepujqcy stan faktyczny:

Pokrzywdzona pacjentka
Oddzialu Intemistycznego dniu 30
kwietnia 2015 roku Obwiniony wykonal u ~kTzywdzonej )'
• ; badania gastro- i kolonoskopowe. W obu wykonanych przez siebie badaniach

endoskopowych przewodu pokarmowego obwiniony nie stwierdzil zmian patologicznych.

Dow6d:
• zapis badan naplycie CD, karta 35

choroby Oddzialu Internistycznego Szp~
•••• ,karta34

_1!tUffflf~~:l\~t'tZ!ar~acyjna leczeni..... '.? Oddzialu Internistycznego
.- 1 .~i.$ 1 .kart~
• dokumenta,;.a)..m_"1Ii"llfi(i)iJd~u~ternistycznego ~

g k 'I I hj . 2)k-£ Cd S. 86- 3;1 52• proto 0 przes uc antapo zyw zS 0 -'-=~______ L~__.• u__pokrzywdzonej wykonano ponowna kolonoskopie, w kt6rej
stwierdzono uz'; m w okolicy zgiecia watrobowego wstepnicy,. ..."~"·h"

Dow6d:
• karta informacyjna Oddzialu Chirurgii Ogolnej .......

karta 48

talizowana w Odd~e
wykonano tam

, .,~ -
, .

..... ~ J #... ..... ,.

Al2IFl? I'
Dow6d:'. • Chirurgii Onkologicznej

• ... , karta 49-50

Obwiniony lekarz 18 3 1 Ik badania endoskopowe przewodu pokarmowego
wykonuje od 1982 roku, nie posiada certyfikatu ani innego dokumentu potwierdzajacego posiadane
w tym zakresie umiejetnosci, ilosc badan wykonanych przez obwinionego na przestrzeni lat nalezy
ocenic na kilka - kilkanascie tysiecy.

1
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Dowdd:
", • "wyjasnf,eniclpbwinionego, karta 93

~~I;:d
W opinu bieglego specjalisty c.!I~or9?wewnetrznych gastroenterologa ........

iana opisana w badru.rif'~!Ii~ ..~~~~hv!a 2015 roku byla juz obecna w czasie badania
"';AI"iiiiio¥Il ionanego przez Obwin~:.go;;,:~,~'ftietnia 2015 roku .

~1!t';'i1$!'C.
t).~.i,tlll,\j*

Dowdd:

• i;.U'

.\iIIIIf.... .,..

• opinia biegleg~ karta 67-68

Obwiniony sluchany przed Sadem przyznal sie do popelnienia zarzucanego mu we wniosku °
,., ukaranie przewinienia zawodowego.

Dowdd:
\,

•.' wyjasnienia obwinionego, karta 93

.'Lek. med._ nie figuruje w rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy
Dentyst6w RP ~~~zeln,!- Rade Lekarska,

Dowdd: •
• informacja °niekaralnosci lekarza, karta 88

Sqd zwaiyl, co nastepuje:

,
Zdaniem Okregowego Sadu lekarskiego wina pbwinionego jest bezspoma, niemozliwym

jest bowiem takie zwiekszeniefsie guza wykrytego W dniu 9 czerwca 2015 roku, aby w ciagu
niecalych 6 tygodni z zupelnie niewidocznego stal sie zmiana obejmujaca polowe swiatla jelita, zas
obwiniony sluchany przed Sadem przyznal sie do popelnienia zarzucanego mu czynu. ";, .

Wobec powyiszego S,!-d,uznal obwinionego za winnego popelnienia zarzucanego mu we
wniosku 0 uk~anie czynu i postanowil nalozyc na niego kare upomnienia.

Wyrnierzajae obwinionemu kare'iupomnienia Sad wzial pod uwage fakt, ze pomimo, iz
obwiniony nie posiada odpowiedniego certyfikatu potwierdzajacego kwalifikacje do wykonywania
badan endoskopowych przewodu pokarmowego, jednak wykonal wiele takich badan, co w ocenie
Sadu swiadczy 0 posiadaniu odpowiednich umiejetnosci, a takze uprzednia niekaralnosc za
wykroczenie zawodowe.

W tej sytuacji nalezalo orzec jak na wstepie,

2
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o kosztach postepowania wobec orzeczenia skazujacego orzeczono na podstawie art. 89 ust.
4w ~wil!Zku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 . 2009r. 0 izbach Iekarskich, kt6rymi w calosci

·"-,;~mlfili.~iono obciazyc obwinionego Iek.
Na koszty postepowania w skladaja sie wydatki zwiazane z kosztami

.. ~:~.. : .:.;£.~stypowania wyjasniajacego przed Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowej ),
koszty doreczen wezwan i innych pism (' " koszty ~,rzejazdu swiadka ._. oraz
naleznosci rzecznika i sedziow: koszty przejazdt AJ i ryczalt w wysokos 7

Czlonkowie:

~ . ", 7~_)2,,,./, G",(._,..-o:..."'_"'-' ~, ':':J .

t~, c_\..' ,,:,:;,,\"'1 ...L';;1,_..I.' ,~.'.'.--v .

iczacy:

:J;Trv'V·····..··

",
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ORZECZENIE

z dnia 21.08.2018 r

OkregowySad Lekarski w Opolu w skladzie :
V i (,.,oJf'/OJ~ 2..
t .1/[ (Li\.'v'11#..v7

•..".•. ~.
Przewodniczacy: dr n. med. Grzegorz GI~b
Czlonkowie: lek. CzeslawKobylecki

lek. Anna Kazmierczak

Protokolant: Mateusz Buzowicz

w obecnosci Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Opolu
,.."lek, Pawla OIszewskiego

po rozpoznaniu w dniach: 10.08.2017r., 21.11.2017r., 01.08.2018r., 21.08.2018r.
sprawy
ur. dnia: r.

miejsce urodzenia:
imiona rodzic6w:
NrPWZ: -
obwinionej0 to, ze:
w okresie 11 do 30 maja 2016 r. w ramach POZ
udzielala swiadczeri zdrowotnych_ bez nalezytej starannosci leczniczej
poprzez zalecenie zbyt dlugiego podawania acenokumarolu wraz z Clexane, co
doprowadzilo do wystapienia krwiaka powlok jamy brzusznej, czym popelnila
przewinienie zawodowe z art. 8 kodeksu etyki Iekarskiej (KEL) i art. 4 ustawy 0

zawodach Iekarza i Iekarza dentysty;

I. uniewinnia .obwiniona Iek. • ••••••• od popelnienia czynu
zarzucanego jej w czesciwstepnej orzeczenia;

II. na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 3 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia
2009r. 0 izbach lekarskich kosztami postepowania w kwocie.- zl (slownie:~



obciwc w calosci Skarb
Paiistwa.
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'il

$' '.I ••.

P~wodniczllcy:. ~

4~t1J, .../!::(.?
~f

.j

data uprawoaocale.to
orzeczezaia 2,. -10. ....-{f..-:
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UZASADNIENIE

Pacjentka, ,. ••••••••••• ona kardiologicznie (rnigotanie przedsionkow,
niewydolnosc krazenia, nadcisnienie tetnicze, przebyta zatorowosc plucna) korzystala z
podstawowej opieki zdrowotnej w w •••••• lekarzern prowadzacym byla

lek. rned.
W dniu 9 rnaja 2016r. glosila sie d~ •••

od ~~·.IIII._ia podudzia lewego.
rozpoznaje zylaki konczyn dolnych i kieruje 1 • na konsultacje .chirurgiczna w trybie

~ pilnym, wlaczajac Arnoksiklav oraz dodatkowo obok zazywanego wczesniej Acenokumarolu -

Clexane.

Dowdd:
• Skarga••••• karta 1
• Zeznaniaswiadk karta86-87

• Dokumentacjaleczen",.•~~"w~..-..,",.' rty59-68
_•• I__ J~~-

Konsultujacy 10 rnaja 2016r. chirurg dr rozpoznal u pacjentki przewlekla
obwodowa niewydolnosc zyl, wydal skierowanie na UDP, zaproponowal stosowanie lekow
flebotropowych iutrzyrnanie na stale All rlr,~l§tsie terapentycznym INR.

W dniu 11 maja 2016r. pacjentka pojawia sie w NZOZ n~ wizycie, przyjeta przez lek. med.
•••••••• Ict6ra stwierdza zylaki zyl konczyn dolnych '~e~sladarni obrzekow oraz
pogrubienie lydki lewej, zwieksza dawke heparyny drobnoczasteczkowej Clexane 80 do 2 dawek
dziennie, utrzyrnuje podawanie Acenokurnarolu i zleca badanie INR.

W dniu 13 rnaja 2016r. pacjentka po otrzyrnaniu wynikow badania INR zglasza sie ponownie
r: do POZ. Przyjeta przez lek.. r zaleceniach zrnniejsza dawke Clexane 80
alE :I .,kKi d~wki dzi~nnie, Acenokurnaroll~ p,op:zednio, k~ntrol: rn:R za 2 tygodnie. . . .

W dniu 25 maja 2016r. dr r 3 .. , y~on~e badanie UDP. Rozpozn~~"'.plCY
lewej zyly podkolanowej, zylakow podudzia .,..~')!r·§f~sniowych lydki, nie stwierdza
zakrzepicy zylnej,

W dniu 27 rnaja 2016r. pacjentka pojawia sie na kolejnej wizycie w NZOZ, lek .•••••
« leca zwieszenie dawki Clexane 80 do dwoch dawek dziennie, utrzyrnuje dotychczasowe
leczenie Acenokurnarolern. Zaleca wykonanie badania INR.

W dniu 30 rnaja 2016r. ownie pojawia sie na wizycie w NZOZ z wynikiern
badania INR 2,44, dr zaleca leczenie Acenokurnarolern jak dotychczas z
kontrola za miesiac.

Dowdd:
• Dokumentacjaleczenia_arty 59-68
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W dniu 4 czerwca 20 I6r. __ zglasza sie na nocna i swiateczna pomoc z PO\

b616w brzucha oraz powiykszenia jego obwodu w ciagu kilku dni. Lekarz dyzurny stwierdzii
badaniu fizykalnym: brzuch powiirkszony, bolesny po prawej stronie, krwiak w miejscu podani.
Clexane. Pacjentka wydolna krazeriiowo i oddechowo, skierowana do szpitala celem diagnostyki.

W dniu 4 czerwca 20 I6r. pacjentka przyieta na Oddzial Chirurgii szpitala ,
przyjmuj~cy lek. med·~rozpoznaje krwiak tkanki podsk6mej"podbrzusza i
kwalifikuje jako powiklanie leczenia przeciwzakrzepowego, ze wzgledu na brak miejsc pacjentke
skierowano na Oddzial Chirurgii Szpitala >!

".

•...~.•-~
-; czerwca 20J6r. Po prz~YC"iJ?la.z.VYkonano niezbydnCj.diagnostyke Iaboratoryjnq oraz
obrazowa, Zdecydowano 0 leczeniu zachowawczym pacjentki. Prowadzono intensywne leczeni"
zachowawcze , uzupelniono niedobory kkcz i FFP. W trakcie pobytu na oddziale stan pacjentki .
okreslano jako stabilny, w godzinach nocnych w dniu 7 czerwca 20 I6r. nastapih, nagle zatrzymanie
krazenia, Podjeto akcje reanimacyjna z udzialem anestezjologa. Akcja reanimacyjna okazala sie
nieskuteczna i 0 godzinie 2.33 dnia 7 czerwca 201 6r. s1'jtie4iL . E 'W • acjentki.

t,alS ••

~
Dowod; ,1" .. •• ' •• l.iiC. ·~.A.

• Dokumentacja leczenia w szpitalu

6
bywala na oddziale chirurgii

w dniach 4-

Dowod: •.
• Dokumentacja leczenia w "'71'1'11r1l'H ~ •••

W toku postypowania wyjasniajCj.cego dopuszczono dow6d z opinii bieglego w dziedzinie
medycyny rodzinnej dr n.med. •W opinii z dnia 30 listopada 2016r. biegly
stwierdzH, ze podawanie preparatu Clexane 1 x dziennie w dawce 0,8 rnl Iacznie z acen~kumarolerh
przy podejrzeniu zakrzepicy zyl glebokich pszez okres 18 dni, .1 drilL -"'11UO"1:.0 2y7
maja 2016r. _ byl,Qniewlasciwe.

Nieprawidlowe bylo takze, zdaniem bieglego, dalsze skojarzone leczenie Clexane i
Acenokumarol po otrzymaniu przez obwiniona potwierdzenia zakrzepicy zyl glebokich u pacjentki, '"
zas stosowanie terapii skojarzonej .1... ear.",.,. iau 26 dni moglo przyczynic sie do
wyst'tpienia masywnego krwawienia do powlok brzusznych i postypowanie lek. med.'__
q nie zostalo przeprowadzohe W1 .', * 1 I~i.

Zdaniem bieglego dr postawHa wlasciwa diagnozy niemniej jednak terapia
skojarzona heparynCj.drobnoczCj.steczkow't i VKA pod kontrolf!, INR, 0 ile jest rekomendowana nie

•• 0 wrzypadku rozpoczycia leczenia pacjent6w z rozpoznanCj. zakrzepic't zyl glybokich, ale
•• 4 r6~z w przypadku podejrzenia tej choroby, niemniej jednak czas trwania tej "~'ien

przekroczyc 7 dni, zaS uwzglydniajf!,c wiek pacjentki oraz jej masy ciala maksymalna dawka leku
Clexane powinna bye 80 mg po dane 1 x dzie__ ._~;j•

• _IBE •• 7•••
Dowod:

• opinia bieg/ego dr n.me~ karty 93-101

karty 10-58, 78-82
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.. :. ," Obwiniona lek. med.8 n w toku postl(powania wyjasniajc:t-cego oraz
przed Sadem nie przyznala si( do plp~lfrlerria ~go jej we wniosku 0 ukaranie przewinienia

.~,z~~l1~~g~~"·Wyja.siifla;~e';'ryzy10~enii~ ;ch~rej powaznych powiklan krwotocznych
podczas leczenia przeciwkrzepliwego ocenila jako niskie, gdyz wy~o~!etFc~r~'tYll(o"eden

'Y2. ~ :.:t::qWlik ryzyka - wiek powyzej 65 lat, zas ryzyko powiklan zakrzepowo - zatorowych ocenila jako
duze (6 punktow na 10) uznala zatem, ze Wiycek korzysci przyniesie dodanie do standardow terapii

_~':¥W~~lr@awki 1 x a.8 ..mg .' ktora rniala Pfzepisana przez poprzedniego lekarza dO,U uzyskania
wyniku, ~w.~rzeciwkrzepliwej zastosowac dwa leki 0 r6,Zn ~ie
dzialania przedw"iITzepflwego. Obw.1f1lona uwazala, _po takiejs lc:t-czoneJterapn clexanu 1

acenokuma»~j~flii"~ybCf6" bedzie mozna wrocic do same go acenokumarolu, gdyby
zakrzepica cie nie potwierdzilali Obwiniona.~jaSnila, ze kiwwala sie w.y1:¥cznymileczenia zylnej
choroby zakrzepowo - zatorowej z 2009 roku zgodnie z publikjcjc:t- z 20J~~ir~~.
Medycyne Praktyczna, gdzie u czlowieka d<» tej pory bez Bl~ jest

,., podejrzenie i trzeba jc:t-leczyc, to prowadzi sie podwojna wa VKA clexane co

najrnniej przez 5 dni.

..

Dow6d:
• pismo obwinionej, ka(ty 106-122
• wyjasnienia obwini.nej, karty,/j.9-90

~" . ..
W toku postC(powania sadowego dopuszczono dowod z opinii bieglego z zakresu chirurgii

ogolnej, naczyniowej i angiologii prof. dr. hab.s •.meddU' j Biegly w opinii
~,;:>.~;""'!fzc:t-dzonej na pismie w dniu ~a.~018r. stwierdzil, ze objawy kliniczne oraz wyniki

konsulta.wl~ywaly na koniecznosc ~lleczenia antykoagulacyjnego lekami doustnymi
~~zono w1<onsultacji J'st rzeczc:t-wskazanc:t-w badaniach, ze mimo leczenia

~koa~ulacyjM~tf)Ch04Zi do p.owi~arrll'f.owych. Nalezy ~ws;~.%~6 dodatkowe
metody Jak np. bezpleczn~ kompresJoterlI6,lft:} ~~

,)'11 ...

Dow6d:
• opinia bieglegqlZ dnia 8.01.2018r. karta 1j)6-198

Obwiniona lek. med . ..-.- nie figuruje w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i
Lekarzy Dentystow RP prowadzonych przez Naczelnc:t-RadC(Lekarskc:t-

Dow6d:
• ~ ... informacja 0 niekaralnosci, karta 136

,

•
Sqd zwaty/, co na~puje: .'.,

Zdaniem OkrC(gowego S~du Lekarskiego orzekajc:t-cegow niniejszym skladzie obwinionc:t-lek.mp... w calosci uwolni6 od stawianego jej we wniosku 0 ukaranie

zarzutu popemienia przewinienia zawoct.wego. . 4-

3



l • J

Po ustaleniu stanu faktycznego, ~'t.~~~~.P,~lfYsluchaniu wyjasnien obwinionei
Sad postanowil poszerzyc material dowodQWYe- dodatkowa opinie bieglego z zakresu ehirurgii
naczyniowej prof. dr hab. n. med. z .
eO il j i .. zadajac szereg szczeg6lowych pytan.

Uzyskana 8 stycznia 2018 opinia bieglego, jednego z wsp61autor6w zalecen
aktualizowanych w 2017 roku, jednoznacznie wskazuje na prawidlowy przebieg leczenia•
pomostowego heparyna drobnoczl:}Steczkow,! idoustnymi antykoagulantaIji przez dr ......
..... w porozumieniu z dwoma konsultantarni z zakresu chirurgii naczyniowej. W zaistnialej
sytuacji Zastepca Rzecznika Odpo'Wdzi_;.alnosci Zawod~wej dr Pawel Olszewski, po zapoznaniu sie
z opinia bieglego wniosl 0 uniewinnienie obwinionej dr _~d stawianego jej
we wniosku 0 ukaranie przewi~enia zawodowego. W t~j sytuacji Sad jednoglosnie postanowil
uniewinnic obwiniona ~d pierwotnie postawionego zarzutu braku nalezytej starannosci w leczeniu

•nastapil z przyczyn nieustalonych (brak wykonania sekcji zwlok)
a sugestie, ze byl efektem przedawkowania lek6w nie znalazl potwierdzenia w materiale
dowodowym (zakres badan INR w kilkukrotnych oznaczeniach w zakresie terapeutycznym). S~
zauwazyl, ze motorem skargi i nastepnie wniosku 0 ukaranie byly niespersonalizowane insynuacje
o rzekomym przedawkowaniu lek6w przeciw krzepliwych, co nie zostalo udowodnione w czasie

postypowania dowodowego. -

• •o kosztach postypowania, wobec orzeczenia uniewinniaj,!cego orzeczono na podstawie art.
8: ~st. 4~?~iMftY'i."'i.2ii~ ustawy,.z dnia 2 grudnia 2009r. 0izbach lekarskich, i obciazono

mrm w ca}oscl Skarb Pan'StW!.
Na koszty postypowania w kwocie_ skladaja sie wydatki zwiazane z kosztarni

postypowania wyjasniajacego przed Rzecznikie~1iIPosci Zawodowej ,
koszty doreczen wezwan i innych pisn ( II, i I ,..e biegl¥c~ koszty przejazdu
swiadk~ oraz naleznosci rzecznika i sedziow (koszty przejazdu na rozprawe i ryczalt

dla skladu orzekajacego) w wysokosci ._.

Czlonkowie:
\':,':J.> ; J.~t ( ..,
/i:l£.{ < 't:. l-

,I}'\:'~':~""'"
~w ·······

"~
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UZASADNIENIE

.Na podstawie zebranego materialu dowodowego Sqd ustalil nast~pujqcy stanfaktyczny:

Obwiniony lekarz'_'w okresie od dnia 24 maja 2014 r. do dnia 15 marca 2017 r.
realizujae zadania shizby medycyny pracy. w ramach indywiduaInej praktyki 1ekarskiej w
sq 3' , I' nie prowadzil dokumentacji, co stwierdzono podczas kontroli
przeprowadzonej dnia 15 marca 2017 r. przez pracownik6w j 1••••••

j ; j • 2 aW wyniku przedmiotowej kontroli, dnia 24 kwietnia 2017 r.
dyrektor lekarz - I d zawiadomila Prezesa Okrygowej Rady Lekarskiej 0
stwierdzonych nieprawidlowosciach dotyczacych realizacji swiadczen w zakresie medycyny pracy.
Do zawiadomienia dolaczyla rowniez sporzadzony dnia 15 marca 2007 r. protokol nr 9/2017 w
sprawie kontroli poprawnoscl . wykonywania
i dokumentowania badan lekarskich pracownik6w przez le1~ar:2:~~[II••
zesp~l DepriidZajjc~ kontrole - Kierownika
lekar raz Zastepce Kierownika ww. l"'U,uv., .. ".

Dowod:
• skarga dyrektOlfltWiJidlrl.... tcRll;/cznikami _ k.I

~fC~(iUrir;p'lii;;:::la kontroli podstawowych jednostek sluzby medycyny
zadan z zakresu medycyny pracy lekarz

sie do lekarza~ celu ustalenia
z dnia 22 lutego 2017 r. skierowanym do Dyrektor

••• w 0 odst~pienie od kontroli z uwagi na brak wymaganej
przepisami prawa dok~entacji medycznej. Potwierdzil, iz przedmiotowej dokumentacji nie
prowadzi, a dysponuje j~w,;./~~a badania w liczbie 412 sztuk wraz z adnotacjami 0
stanie zd~ego: W odpowiedzi na oswiadczenie zawarte w pismie lekarza'_""
dyrektor ~e z-dnia Ie>mtrca 2017 r. skierowanym do obwinionego, zwr6cila sie 0
pise~nienie przyczyn niedopelniania wymaganych przepisami prawa procedur w
dotycz~cychrealizacji swia~ie medycyny pracy.

~~Zi, lek~ pismie z dnia 30 marca 2017 r. wyjasni], iz przyczyna
r: niest 0 przedm!otowych procedur jest zbiurokratyzowana dokumentacja medyczna,~

kt6rej wymogi nie zostawiaj~ odpowiedniego czasu na kontakt lekarza z pacjentem. Wyjasni!
p••• "j"~mimo niekierowania pacjent6w na dodatkowe badania do lekarzy innych
specjalnosci, jest w stanie samodzielnie O~owiednich zmysl6w i narzadow",

Dowod: ..~.."... -(J ..
• pismo Dyrektor'_dnia 16.03.2017r., k. 3

-.~~_mf1"ObWi~f:1!WI./f~1ttO'2;"2f)~"k.".j
• •.l!!.!!Lf!.°~_ia 3.a..... I·.....~'+M:'fflItif!:!1f!ka , 'k.:.•••

"'~~'$

Skladaj~c wyjasnienia w postypowaniu wyjasniaj~cym lekarz ~ potwierdzil, iz
dokumentacji wymaganej przepisami prawa nie prowadzil, natomiast adnotacji dokonywal naskierowaniach z zakladu pracy.

Nie prowadzil ponadto rejestru wydanych orzeczen lekarskich, poniewaZ nie widzial takiej
potrzeby. Obwiniony oswiadczyl r6wniez, iz badania okulistyczne, laryngologiczne oraz
neurologiczne, wymagaj~ce konsultacji specjalist6w z danych dziedzin, WYkonujesamodzielnie.

1



Zdaniem obwinionego, wytyczne dotyczace sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej z
zakresu medycyny pracy, zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 0 badaniach
profilaktycznych pracownik6w, sa jedynie wskaz6wkami i nie maja charakteru obligatoryjnego
wobec czego lekarz medycyny pracy nie rna obowiazku prowadzenia rejestru wydanych orzeczen.

Dowdd:
• wyjasnienia ohwinionego lek.

w zwiazku z powyzszym Zastepca Okrygowego Rzecznik~8p'0Wi<et+zfai1!t>sci Zawodowej
postanowil dopuscic dow6d z opinii bieglej w dziedzinie medycyny pracy _ ••••
..... Celem opinii bylo ustalenie prawidlowego postepowanie lekarza przeprowadzaj~cego
badania profilaktyczne (prowadzenie dokumentacji, kierowanie na badania specjalistyczne) oraz
podstawy prawnej dla formalnych wymogow okreslaj~ych spos6b prowadzenia dokumentacji
medycznej dot.Y~ptofilaktyki w medycynie
Biegla w zakresie med.llIile.prof. swojej opinii wymienila
wszystkie akty normatywne okreslajace procedury dotyczace przeprowadzania badari
profilaktycznych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy:

1. Ustawa 0 sluzbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r.;
2. Rozporz~dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie

przeprowadzania badan lekarskich praco'wnik6w, zaIt-esu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekdrskich wYdawanych do celow przewidzianych
w Kodeksie Pracy; . .~

3. Rozpo~dzenie Ministra Zdrowia z dnia~29lipda 2010 r. w sprawie rodzaj6w dokumentacji
medycznej sluzby medycyny pracy, 'tSPw.~ll.~ prowadzenia i przechowywania oraz
wzor6w stosowanych dokument6w;

4. Rozporz~dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26_m•.zmieniaj~ce Rozporz~dzenie
w sprawie przeprowadzania badari le~skich pracownikcvf zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeri lekarskich "tVyaa'v~ych do cel6w
przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Jednoczesnie, prof. I J. szczeg61~,JJodkreslila fakt, iz stosowanie
wszystkich procedur opisanych w opinii opartY~·'~lanych aktach prawnych jest
obowiazkowe dla ka.zdego lekarza realizuj~cego swiadczenia ,~" dycyny pracy,

Dowddz

• opinia bieg/ego w dzie~·Y.i~yny praey
k.44-47____ Mit.

Obwiniony shichany przed s~dem przyznal sie do popelnienia zarzucanego mu we wniosku ..° ukaranie przewinienia zawodowego i wyjasnil, ze dokumentacji nie prowadzi od okolo 3 lat, \.
wczesniej ja prowadzil, ale z uwagi na bardzo duze sformalizowanie dokumentacji medycznej tego
nie robi. Jednak ze wzgledu na tc..ze jest dlugoletnim praktykiem sam potrafi ocenic stan zdrowia
kierowanych na badania pracownik6w. ....

Dowod;
• wyjasnienia ohwinionego, k. 83

Obwiniony ~e figuruje w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentyst6w
prowadzonym przez Naczeln~ Rady Lekarsk~.
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Dowod:
• informacja 0 niekaralnosci lekarza, k. 65

Sqd zwazyl co nastepuje:

"'d;( ..~d
.. "i~.~:.,;~.",~?:'>''''Na niekorzysc obwinionego przemawia okolicznosc, iz naruszajIpU.r'l' ust. 1 ustawy z

dnia 27 czerwca 1997 r. 0 sluzbie medycyny pracy w zw. z art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0
izbach lekarskich dzialal z razacym . obo~ przepisow prawa dotyczacych
realizacji ~elokrotnie oswiadczal, iz jego
zdani~m wytyc~e ~.a~anf~"~~izporz,!-~eniu Ministra Zdrowia z dni~ 29 li~ca 2010 r. w
sprawie n.~oW\f('~ifrfnentacJI niedycznej sluzby medycyny pracy rue maJ'!- char~
obligatoryjnego. Istota aktu normatywnego jakim jest rozporzadzenie jest jego charakter zrodla
prawa powszechnie oraz bezwzglednie obowiazujacego. RoI,!- adresatow norm zawartych w
rozporzadzeniu, w tym przypadku Iekarzy medycyny pracy, jest scisle stosowanie sie do
przewidzianych przepisami prawa procedur, a nie ocenianie ich charakteru, co jest wylaczna
kompetencja ustawodawcy. Celem wprowadzenia jednolitych wymogow dotyczacych realizacji
swiadczen z zakresu medycyny pracy nie jest biurokratyzacja reIacji lekarza z pacjentem, Iecz
dbalosc ustawodawcy 0 jednolity standard wykonywanych swiadczen, ktory lezy w interesie
zarowno lekarzy jak i pacjentow.

Obwiniony lekarz _arowno w postepowaniu sadowym jak i przygotowawczym
nie wykazal jakiejkolwiek skruchy. Zapowiedzial ponadto, iz pomimo interwencji ze strony izby
lekarskiej, nadal nie zamierza sie stosowac do obowiazujacych w tym zakresie wymogow, W opinii
obwinionego procedury, ktorych dopelnianie jest wymagane na podstawie powszechnie i
bezwzglednie obowiazuiacych norm prawnych, s zb dn biurokra' Obwiniony wyrazil zdanie,
iz wskazowki dotyczace zakresu i czesto .. a a an zawarte w zalaczniku do

~~,,:e~~~~:s::~~?1~a:=~:~e;!~~~~:~
F przedmiotowej sprawie postepowaniem. Calkowicie zignorowal rowniez charakter obowictZUjctcy~

aktow normatywnych bedacych podstawa szczegolowych wytycznych dotycZ'!-cych sposobu
prowaderw.itud0dmm6ntaoji"flledyeZtrej;"

i!M~i'~ilS,~~'~i'i~~~lekarza. S,!-duwzglt(dnil rowniez, iz orzeczenia
z Iekarzami innych specjalizacji - okulisty, laryngoIoga oraz

neurolog, co stanowi jawne wykroczenie poza merytoryczne kompetencje lekarza medycyny pracy.

Dokonujac w przedn_fti."_4.t!ktycznego Sad oparl sie zeznaniu swiadka,
wyjasnieniach dokumentow oraz opinii bieglej, Wina i sprawstwo
lekarza zwlaszcza ze obwiniony lekarz przyznal sie do

[ d?QBiw.~ucanego mu we wniosku 0 ukaranie przewinienia zawodowego .••

W niniejszym postt(powaniu Sctdnie dopatrzyl sit( jakichkolwiek okolicznosei lagodzctcych,
dlatego tez kara powinna bye surowa uwzglt(dniajctca zarowno stopien winy, ktory w niniejszej
sprawie jest znaczny, jak rowniez okolicznosci czynu, a takZe brak pozytywnej prognozy na
przyszlose. Odnosi sit( to w szczegolnosei do sytuacji w ktorej obwiniony zapowiedzial, iz w
przyszlosei nadal nie zamierza stosowac sit( do ww. aktow prawnych.

Wymierzona kara spelnia rowniez cele w zakresie pre"J)~~}.<@r~ jest czytelnym
sygnal~m, ~z~edop~lni~ie proc~dur w z~~si~ realiza~ji S :j~~~i10m.Y~h, wymaganych
odpoWledruml przepIsaml prawa, Jest przeWlrueruem 0 zta~ clt(Z8rZegatunkowym.
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o kosztach postepowania wobec orzeczenia skazujacego orzeczono na podstawie art. 89 ust.
• 4 w zwiazku z ~ ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich, kt6rymi w calosci

obciazono lek."_' ...
Na koszty postepowania w kwocie __ skladaia sie wydatki zwiazane z kosztami

postepowania wyjasniajacego przed Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowej ~,
koszty doreczen wezwari i innych pism..-. koszty PJZejazd~ oraz
naleznosci rzecznika i sedziow (koszty przejazdu i ryczalt) w wysokos~ .
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ORZECZENIE
t ."'_"'.,.1',.~;i:.. ft<"; At"· '''t~.•

• 'i'";,, .. d. z,~=-
~~~l;""' ..'

- '-~"1!.... r"",,:,"""'J"''.:- ~~
Okregowy Sad Lekarski w Opoluw skladzie :

iii". ..'"Przewodniczacy:
Czlonkowie:

dr n. med. Dariusz Zwolinski
lek. I~eusz Lotecki
lek. Malgorzata Labuz-Margol

Protokolant: Mateusz Buzowicz

.,...-..

il/
I{y 7;

~. .

i.';

w obecnosci Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodow~
lek. dent. Jolanty Jarki,

po rozpoznaniu dnia 07.09.2018 r. sprawy
ur. dnia:
miejsce urodzenia:
imiona rodzic6w:
NrPWZ: -
obwinionego 0 to, ze
podczas udzielania
30.05.2016r. w na izbie
przyj~c i w poradni chirurgicznej, nie dolozyl nalezytej starannosci, w szczegolnosci nie
zlecil badania rtg prawego sta~,u~~olanowego pacjenta po wypadku komunikacyjnym i
urazie prawego kolana, c<MltKo~aI8 nierozpoznaniem zlamania rzepki w prawym

'':'"';'~.' .;;, stawie kolanowym, przez co pop zawodowe, 0 ktorym mowa wart. 53
ustawy 0 izbach lekarskich, z p . art.,4 ustawy 0 zawodzie lekarza i

_I •• karza dentysty , w powiazaniu z art. 8Kodeksu etyki lekarskiej ~;' ~-;~4

I. tinsr:~l~~r~~~winionego lek. popelnienia czynu zarz*~t!t lII'w
czesciwilli. 8illenia;
II. na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 3 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia
2009r 0 izbach lekarskich kosztami postepowania w kwocie _ (slownie_

postanawia obciazyc w calosci Skarb Paristwa .

...~.



UZASADNIENIE'"

Sqd ustalilnastepujqcy stanfaktyczny:
skuterem uczestniczyl w wypadku

drogowym. Ze wzgledu na karetka przez zespol Pogotowia
Ratunkowego do Izby Przyjec ' gdzie zostal przyjety przez lek.
Roberta Wajde z rana okolicy prawego stawu kolanowego i stluczeniem glowy, Lekarz po zbadaniu
pacjenta, wykonaniu zdjec rtg czaszki zaopatrzyl doraznie rane prawego kolana i zalecil kontrole w
poradni chirurgicznej. '

Dowod:
• Skarga pokrzywdzonego, karta 1
• Dokumentacja leczenia z Izby Przyjec, karta 2-3

W dniu 25.04.2016r. , pacjent zglosil sie z goraczka do poradni chirurgii og6lnej, gdzie lek.
....... stwierdzil tkliwosc palpacyjna i obrzek prawego ~olana. W trakcie wizyty uwolnv
szwy z g6mego bieguna rany, ewakuujac tresc ropna, ktora pobrano na posiew. Po rewizji rany,
zostal zalozony specjalistyc ticoat Flex 3 i Allevyn life. Zalecil toalete rany oF6.f..
antybiotyk. Podczas kolejnyc WlZ w'" chirurgicznej, w dniach: 02.05.2016r., 23.05.2016r.
i 30.05.2016r., z r9Y" .w'kYtlRyllY. 1 wyciek. W trakcie wizyt przeplukiwano rane i
zmieniano opatrunki. ....."..'.WlfJ•

Dowod: .~"' •• ~ . t •1t!#r.I~ ••
• Dokumentacja lefl!llliM}~radni chirurgicznej , karta 4-7

Z uwagi na leczeniu, zaniepokojony pacjent zglosil sie w dniu
02.06.2016r., do W poradni wykonano rtg prawego stawu

~~~~~~_i i skiero.w.....•an..,\'11!0....• ~... _ zego leczenia szpitalnego,~~~.~~
Dowod:

• dokumentacja leczenia w ~rta 8-17

W trakcie postypowania wyjasniajacego przesluchano pokrzywdzonego
._. W trakcie przesluchania s~owieniu sie, przeanalizowaniu sprawy,
stwierdzil, ze rezygnuje z dalszego rozparrywan~argi oraz postanowil wycofac skarge, Jak
stwierdzil, oczekiwal rekompensatY..t}nans9;wej • strony lekarza zasadzonej przez
Sad Lekarski, a wyplaconej przez Opolska Izbe Lekarska. Swoja decyzje podjal po uzyskaniu

I, infolll'W-cjiwyjasni~cyeh na ten temat od rzecznika prowadzacego sprawe.

• ' ~ ..~"" Dow~ pokrzywdzonego, karta 26-27
_, '.'1'"."'Jl!!lfZa,;« .• l'~••

Po zgromadzeniu materialu dowodowego w toku postypowania wyjasnia]'!cego zasiygniyto
opinii bieglego w dziedzinie .. i traumatologii narz'!du ruchu dr n.med. .

Biegly stwierdzil, ze lek. wykonac rtg prawego stawu kolanowego u
pacjenta. Zdaniem bieglego niepelne rozpoznanie postawione przez lek.
kontakcie z pacjentem, zawaZylo na krytycznej ocenie leczenia

1
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•Postawienie niepelnego rozpoznania, nie uwzgl€tdniaj~cegouszkodzenie rzepki kolana prawego
Ispowodowane brakiem zlecenia wykonania rtg prawego stawu kolanowego/• doprowadzilo do
powiklatl w trakcie leczenia, mimo. ze w dalszych etapach leczenia lei J f wykazal sie
profesjonalizmem i prowadzi! leczenie zgodnie z obowi!jZUj~cymizasadamL Brak obrazu rtg,
spowodowal. ze lekarz mial duze rrednosct. by w trakcie rewizji rany zauwaZycniewielki fragment
kostny, uroocowany w wiezadle wtasclwym rzepki. Obrzek rany i lawawienie typowe dla rany
tIu;';~(l;.ite uiatwiaiy lekarzowi wykonania dokladnej rewizji rany kolana.

NttIJ-""b~6d: opinia bieglego dr n.me~karta 47-52

Lek. w toku post€tPowania wyjaSniaj~cegooraz przed s~demnie przyznal: sie do
popelnienia zarzucanego mu we 0 ukaranie i zlozyl wyjaSnienia. Wyj.snil. ze
przyjal pacjenta na Izbie przyj gdzie pacjent zglosil sie po
wypadku komunikacyjnym. Po zbadaniu pacjenta, zaopattzyl doraznie rane prawego kolana,
wykonal badanie rtg glowy i prawej kostki pacjenta. W tyro momencie lekarz nie widzial

'" konieeznosci wykonania rtg prawego stawu kolanowego. Po zaopatrzeniu zaieeil kontrol~ wlitoradni chirurgicznej. W dniu 25.04.2016. pacjent zgiosil si~ z go"lczloj do poradni. gdzie
dES I~~cyj~~ i obrz,\\~kolana. W trakcie wizy!l_'?wolnil SVN'j z g6mego

. "'~f-ill'/l')'l'ewaJ<liuJ4~ropn~. k'io..,.waa .. na poSleW.Po reW1ZJ1rany. zostal zalozony
..... '~lc=czny opatrunek Acticoat Fl~x 3 i"t' .• ~ife. Zaleci! toale~ rany ........"k.""d~ ditj'bych Wlzyt w poradru chrrurgIczneJ••w~;16. 23.05.2016 130.05.2016.

z rany _W'I"Iai si~ ropny wyciek. W trakcie wizyt p' ran~ i zmieniano opatrunld.
W trakcie ostatniej wizyty w dniu 30.05.2016 ..lekarz stvrierdzil obecnosc
naci~ty i zas~czkowanY.pobrano takZe material:do badafl bak1eriologicznych. Pacjent otrzymal
1 'i klinicznej. Zeznani8lliekana potwierdza dokumentacja medyczna z

Dow6d: wyjasnienia obwinionego, karta 29-30
~. •

Obwiniony lek. m~' tie figuruje w Rejestrze Ukaranych l..ekarzy i Lekarzy

Dentystow RP prowadzonych przez Naczelnq Rad~Lekarskq.

Dow6d: informacja ° niekaralnosci lekarza, karta 86

Postt(powanie wyjaSniaj~ce w powyzsz~ sprawie bylo prowadzone mimo decyzji
pokrzywdzonego 0 wycofaniu skargi poniewaZ zgodnie z art.53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0

izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz.l7.~ 1:p'o~. znt_) rzecznik odpowiedzialnosci zawodowej
prowadzi postt(powanie w stosunku lekarzy - za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisow
zwiClZanychz wykonywaniem zawodu lekarza, nie prowadzi natomiast post«powania w sprawie 0

ustalenia odszkodowania i zadoscuczynienia z tytulu zdarzenia medycznego.

Sqd zwazyl co nastflpuje:
Zd~go S'ldu Lekarskiego orzekaj'lcego w niniejszym skladzie obwinionego

lek. med. ~nalezalo w calosci uwolnic od stawianego mu we wniosku 0 ukaranie
zarzutu popelnienia przewinienia zawodowego.

2
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Rozstrzygniecie w niniejszej sprawie Okregowy Sad lekarski oparl w' glownej mjerze na j
opinn biegtego z zakresu chirurgii og6lnej dr n.rned. . Biegly w swojej opinii
stwierdzil, iz nie rna bezwzglednego nakazu wykonania badania rtg okolicy kazdej rany.lbedacej!
skutkiern urazu kornunikacyjnego. Pelna diagnoza przebytego urazu nie byla latwa, a'w toku
dals~egdl~a walka z powiklaniem infekcyjnyrn zdominowala postepowanie lekarzy, co
bylo decyzja sluszna, Wszelkie pr6by rekonstrukcji aparatu wyprostnego kolana w zainfekowanej
ranie, skonczylyby sie niepowodzeniern. Twierdzenia bieglego, iz u pacjenta nalezalo wykonac rtg
prawego stawu kolanowego wynikalo, zdaniern Sadu, z analizy obrazu zdjyc rtg wykonanych 2.06
i 9.08.2016r., a zatern w tej czesci opinia zostala sformulowana na podstawie danych istniejacych ex
post i nie moze ona bye brane pod uwage przy ocenie postepowania lekarza, zwlaszcza ze po
pi~rwsze, pacjent. w .dniu nastypnYJ? b~1.~~y prz~z l~eg? lekarza ~
ktory takze me widzial w tyrn czasie komecZndsCl wykonama zdjecia rtg stawu kolanowego, a po
drugie co jest bezsporne i co przyznaje sam pokrzywdzony - nie bylo I sci w
stawie , a podczas rewizji w jamie nie wystawala zadna kosc, ... sie na b61
podczas poruszania_~_.~.t koowyzsze okolicznosci uznano lek.
Roberta Wajde za niewinnego zarzucaneg:mu::iSku 0 ukaranie przewinienia zawodowego.

Wobec orzeczenia uniewinniajacego 0 kosztach postepowania orzeczono na podstawie art.
89 ust. 4 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich, kt6rymi '\J
calosci obciazono Skarb Panstwa.

Na koszty postepowania w kwoci: d I J (slownie:-'..- &skIadaj~ sie wydatki zwi~ztami postepowania wyjasniajacego przed
Odpowiedzialnosci Zawodowej ~ koszty doreczen wezwari i i~.; b

~Zejazdu swiadk~) oraz naleznosci sedziow: koszty przejaz~) iryczalt

::. (.

Czlonkowie:
1. ,,'

~
/f··-:5)~.!!.~~ .
I _.

."' '\_.,;J ,1 1/ ':-:.::\~·l· ..

Przewodniczacy:

/.) .•••".:.--V\_ 1__~"~~I
(,,~.- ..: , .

,t
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.. z dnia 08.10.2018 r.
I.

Okregowy Sad Lekarski w Opolu w skladzie :
IE/. 77 ~"r;,1'r,

" ,

Przewodniczacy:
Czlonkowie:

lek. Ireneusz Gulewicz
lek. Marek Siewinski
lek. dent. Katarzyna Raczy

Protokolant: Mateusz Buzowicz

w obecnosci Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Opolu
lek. dent. Ewy RogaIi,

po rozpoznaniu dnia 08.10.2018 r. sprawy __
ur. dnia:
miejsce urodzenia:
imiona rodzic6w:

. NrPWZ: -
obwinionego 0 to, ze

w dniu 11 lutego 2017 r. w podczas wizyty -'jako
lekarz nocnej i swi~tecznej opieki zdrowotnej nie dolozyl nalezyte] starannosci, a w
szczegolnosel nie przeprowadziLadekwatnegp do zglaszanych objaw6w badania
ftzykalnego, narazajac paejentke na opoznienie .wdrozenia leczenia, czym naruszyl
art. 8 kodeksu etyki lekarsklej "(KEL), art~ 4 i 42 ustawy 0 zawodach lekarza i
lekarza dentysty;

I. uniewinnta obwinionego ........_
zarzucanego mu w cz~sciwstepnej orzeczenta; od popelnienia czynu

II. na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 3 w zwiazku z art. 112 pkt 1 usta~ z dnia 2
grudnia 2009r 0 izbach lekarskich kosztami postepowania w kwoci.,•••••
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UZASADNIENIE
f. '. '.,,...' . "\",...,. '. )'. ..~'t~~_1AlIA u......1IlIIIIt""

..p." .-,., ,Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowegoSqd ustalil nastf/puJqcyp=fltzdarzen:

W nocy z 10 na 11 lutego 2017 Pokrzywdzona obudzila sie z "wysoka temperatura,
niedroznym nosem, i swedzeniem w uchu i w gardle". Poniewaz w domu nie miala zadnych srodkow
przeciwgor~czkowych inrzeci zglosila sie w dniu 11 lutego 20I7r. przed godzina 6-~ rano
do celem skorzystania z porady w ramach nocnej i
swiatecznej pomocy medycznej. Pielegniarka zapytala pacjentke z jakiego powodu
sie zglosHa. POkrZYWdZon~ •• !Ii! ,4 rature, katar a w dniu tym powinna p6jsc do
pracy bo pracuje w Tesc07 ~gniarka zarejestrowala pacjentke w systemie
komIPkuterowymki poinfo~;;;;;;;:::: 3 dl ~.,.,J.W '-ka pacj~ntce polec1ilaa?y~a
na e arza na orytarzu........_. wysze ...~~!t!:...~~ ...zapyta paru~..._-o
sie stalo. Przed wejsciem do gabinetu Pokrzywdzona~ powiedziala jakie rna
objawy i ze jest przeziebiona, Zostala poproszona przez obwinionego lekarza do gabinetu i lekarz
przystapil do zbierania wywiadu. Lekarz zapytal co jej dolega, na co odparla, ze jest przeziebiona, po
czym poinformowal, ze przy chorobie przeziebieniowe] zaleca sie pozostawanie w domu i
przyjmowanie lek6w przeciwgor~czkowych. _astC(pnie spytal pacjentke czy
przyjmowala przed wizyta jakies leki_ odpowiedziala, ze nie wie skad wziac tego typu leki,
wiec w odpowiedzi lekarz powiedzial, ze leki s~ dostepne w aptekach, a nawet na stacji benzynowej.
Pacjentka zaczela stosowac wobec lekarza agresje slowna, m6wHa podniesionym glosem, zarzucila
lekarzowi niekompetencjC(,stwierdzila, ze nie J1t>winien'bye ~karzem. NastC(~ie w trakcie zbierania
wywiadu pacjentka oznajmHa, ze musi tego dnta: ISC' do 'j:ff'acy,na co lekarz odpowiedzial, ze jesli rna
gor~czkC(,powinna zostac w domu. . ze chce otrzymac zwolnienie lekarskie do
przedlozenia w pracy. .'paejeiltkc(,ze do wystawienia zwolnienia
potrzebny jest NIP pracodawcy, na co pacjentk_tw __ctzila, ze nie zna NIPu pracodawcy i wyszla z
gabinetu zanim mial mozliwosc przeprowadzenia badania fiz~!!lne&?i"'.. ~. ,.

~1r u",~ .... ~~ ..
• ,', ". -,'_ "': •. ',,'" ,"-'._.,. "I- •• ,' ';Vt .:1,\ ,-,_ 'Ir<~_" .•-l*~

Dowod: '.• ' ," "'.~".. . . ,.
• skargapokr.:zywdzon&i,karta 1-2 "__i~",.t••• ''t·''''

." '''''.'''/JIIIIIt r--·~ • dokumentacja leczenia w1¥!~" .0.

r • cZf/sciowozeznania pokrzywdzonej, karta 19-20, 75-82
• wyjasnienia obwinionego, karta 26.!27, 39-40
• zeznania swiadka karta 33-34.

W toku postC(powaniawyjaSniaj~cego dopuszczono dow6d z opinii bieglego w dziedzinie
medycyny rodzinnej dr. n. med. 3; W o~inii z dnia 12 listopada 20I7r. biegIy
stwierdzil, ze nie moma jednoznacznie o~enic, czy lekarz _ dolozyl naleZytej
starannosci udzielaj~c swiadczen medycznY w !dniu 11 lutego 2017r. Zdaniem

~t_, ••tfIfIiIJIle~arska odbyla siC(w gabinecie zabiegowym wiec pacjent nie zostal zignorowany
przez lekarza, zas fakt, lZ nie doszlo do badania fizykalnego spowodowany byl zachowaniem pacjentki,
kt6ra opuscila gabinet zabiegowy po pytaniu Iekarza 0 NIP zakalcu pracy, za kt6re to zachowanie nie
moma obwiniac lekarza.

Dowod: opinia bieg/ego dr n. med ...... karta 43-46

1



Obwiniony sluchany w toku postepowania wyjasniajacego or:
przed sadem nie przyznal sie do popelnienia zarzucanego mu czynu i wyjasnil, ze pacjentka' a
E n %!osila sie w dniu 11 lutego 2017r. na dyzur pelniony w ramach nocnej i swiatecznej opie,
medycznej z goraczka, t_~s:~.~~~·jp~rzeziybiona. Na pytanie czy brala leki przeciwg?rltcz~o~
powiedziala, ze nie 1:>.0., ,uie· 'Me sk4d mialaby je wziac. Lekarz odpowiedzial, ze leki takie E

og6lnodostypne w aptece, a nawet na stacji benzynowej co bardzo zdenerwowalo pacjentke, ktoi
zaczela wychodzic z gabinetu. Przed . lekarskiegc
ale po zadaniu

*...>Dowod: wyjasnienia lek. med.

ych Lekarzy i Lekarzy Dentystov

Sqd zwaiy~,co nastepuje: •

Okregowy S~d Lekarski Opolskiej "1·. 1Itr.. ~ o.rz.ekajac na .podstawie uja~onych
dowod6w z dokument6w oraz dowodu iIl~.. Sly postepowaniu lekarza
objetym zarzutem cech przewinienia. postanowillekarza uniewinnic.
Niewatpliwe uchybienia lekarza w postaci braku wpisu z badania fizykalnego (braku opisu powodu
niewykonania . zdaniem Sadu wystarczajaca podstawa do ukarania
o

Okregowy Lekarski w pelni Sly z opinia bieglego, ze nie mozna jednoznacznie ocenic,2czy lekarz j • doloZyI nalezytej starannosci udzielajac swiadczenia medycznego
_be~~=d~ekarska odbyla sie w gabinecie zabiegowym,V
brak jest podstaw a~.;"j".a zignorowana przez lekarza. Podobnie Sad uznaje
za oczywiste, ze w sytuacji, w kt6rej lekarz spotyka sie z agresja ze strony pacjenta, powinien wezwac
na swiadka pielegniarke pelniaca razem z nim dyz?y¢zajscie powinno bye szczegolowo opisane
w historii choroby. Watpliwosci Sadu nie bu~ sformulowanie odnosnie niepoprawnosci
zalecenia co do dawkowania paracetamolu. Charakterystyka produktu leczniczego skladajacego sie z
paracetamolu (nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Rl0098) w dziale "dawkowanie" zawiera wpis:
"Dorosli i mlodziez w wieku powyzej . W razie koniecznosci dawky moma
powtarzae razy na doby. dawka dobowa paracetamolu:
4000 mg razy na doby" gom~ . ilosci i w tym
zakresie rowniez prze obwinionego ._•._.~_..
a wobec powyzszego nie siy zgodzic, ze wskazuj~c taki spos6b dawkowania lekarz nnTlp.i'n
bl~d.

Nalezy zaznaczye, ze po rozprawie i ogloszeniu wyroku obwiniony lekarz przeprosil
Pokrzywdzonlt w obecnosci zgromadzonych na sali; skl6cone strony podaly sobie ryce potwierdzajltc
ugody.
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o kosztach postepowanla wobec orzeczenia uniewinniajacego orzeczono na podstawie art.
89 ust. 4 w zwiazku z art. 112 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich, ktoryrni w
calosci obciazono Skarb Panstwa,

Na koszty postepowania w kwocie'-'(slownie:
L 3& 3J~ skladaja sie wydatki zwiazane z kosztami postepowania wyjasniajacego przed
Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowe koszty doreczen wezwan i innych pism

przejazdu swiadka raz naleznosci rzecznika i sedziow (koszty
przejazdu i ryczalt) w wysokos~. oJ
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