
Sygn. akt NSL Rep. 211/0WUl17
ORZECZENIE

dnia 11 stycznia 2018 r.

NACZELNY SAD LEKARSKI:
Przewodniczqcy: lek. dent. Mariola lyczewska
Czfonkowie: lek. Wojciech Zelenay

lek. Jerzy Matkowski
lek. Leszek Orlinski
dr n.med. Jacek F6rmaniak

Protokolant: Agnieszka Wofowicz-Wnuk

w obecnosci Zastepcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
- lek. dent. Marty Rodziewicz-Kabarowskiej

po rozpoznaniu dnia 11 stycznia 2018 r. sprawy lek. dent. B F
nr pwz: .

obwinionej 0 to, ze:
od wrzesnla 2011 r. do stycznia 2015 r. w gabinetach stomatologicznych w M.,
oraz w W u pacjentki J . _.0, !prowadzifa w spos6b nieprawidfowy postepowanle
terapeutyczne polegajqce na nieuzasadnionej ekstrakcji zeba trzonowego przy srednlch stloczeniach
w przednim odcinku Juku zeboweqo, co doprowadzifo do powstania szpar miedzyzebowych w odcinku
bocznym po lewej stronie w trakcie mezjalizacji zebow 37 i 38 oraz do ich rozchwiania, a takie
nieprawidfowego ustawienia kf6w po stronie lewej w " klasie Angle'a, czym naruszyfa art. 8 Kodeksu
Etyki Lekarskiej w zwlazku z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza
dentysty (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.);

z powodu odwofania wniesionego przez obronce obwmione]

od orzeczenia Okr~gowego Sqdu Lekarskiego w L
z dnia 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt OSL

uchyla zaskarione orzeczenie i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania przez Sqd I instancji.
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NSL Rep. 211/0WUl17

Uzasadnienie

Okr~gowy Sqd Lekarski w L _ (dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprawe
obwinionej lek. dent. 6 .' F (nr PWZ: '), Orzeczeniem z dnia 30 sierpnia
2017 r. (sygn. akt OSL , ) OSL uznal obwinionq za winnq popefnienia czynu, polegajqcego na
tym, ze obwiniona ad wrzesnla 2011 r. do stycznia 2015 r., w gabinetach stomatologicznych w
M oraz w W . u pacjentki p. J D . prowadzifa w spos6b
nieprawidfowy postepowanie terapeutyczne, polegajqce na nieuzasadnionej ekstrakcji zeba trzonowego
przy srednlch sUoczeniach w przednim odcinku fuku zeboweqo, co doprowadzifo do powstania szpar
miedzyzebowych w odcinku bocznym po lewej stronie w trakcie mezjalizacji zebow 37 i 38 oraz do ich
rozchwiania, a takze nieprawidtowego ustawienia kf6w po stronie lewej w " klasie Angle'a; tj.
przewinienia zawodowego, stanowiqcego naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw. z art. 4
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. a zawodach lekarza i lekarza dentysty i za to na podstawie art. 83 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich wymierzyf obwinionej kare upomnienia. OSL
na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy a izbach lekarskich obciqiyf obwinionq kosztami postepowania
w sprawie.

Od powyiszgo orzeczenia OSL, pismem z dnia 21 listopada 2017 r. odwolanie do Naczelnego
Sqdu Lekarskiego zloiyla adwokat K S obronca obwinionej lek. dent. 8'
FE. zaskarzalac rozsfrzyqniecie Sadu I lnstanc] w calosci. W odwolaniu zarzucono:

- blqd w ustaleniach faktycznych, kt6ry mlel wptyw na tresc orzeczenia, polegajqcy na bezpodstawnym
ustaleniu, ii obwiniona nieprawidlowo przeprowadzila leczenie pokrzywdzonej poprzez nieuzasadnionq
ekstrakcje zeba 36, co w ocenie Sqdu I instancji doprowadzHo do powstania szpar rnledzyzebowych
oraz do rozchwiania zebow 37 i 38;

- bf~dnq ocene dowodu z wyjasnieri obwinionej, kt6ra przywolala podstawy podjecla decyzji 0 ekstrakcji
zeba oraz wskazala na fakt, lz nie zakoriczyla zaplanowanego leczenia;

- bf~dnq ocene zeznari pokrzywdzonej, kt6ra podala jedynie korzystne dla siebie okolicznosc'
zdarzenia;

- bf~dnq ocene dowodu z opinii biegfej dr I Dl oraz dowodu z opinii biegfej dr
M. 2 i w konsekwencji nieuzasadnione wnioskowanie na podstawie tychze opinii
a nieprawidlowym leczeniu pokrzywdzonej przez obwinionq;

- nieuzasadnione oddalenie wniosk6w dowodowych obroricy obwinionej w przedmiocie dopuszczenia
dowod6w z: uzupefniajqcej opinii ustnej bieglej M. Z " opinii biegfych 0 speclalooscl protetycznej
i ortodontycznej, opinii biegfej 8 W i, akt postepowanla likwidacyjnego
prowadzonego przez ubezpieczyciela;

- nleprawdlowosc' w zakresie sporzqdzenia uzasadnienia zaskarionego orzeczenia, polegajqce na
braku zqodnosci rnledzy tresciq zarzutu a opisem czynu w uzasadnieniu orzeczenia, przy braku oceny
cafosci zebranego w sprawie materiafu dowodowego oraz przy niewyjasnieniu podstawy prawnej
rozstrzygni~cia.
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W ocwolaniu zawnioskowano:

- 0 zm'ane zaskarionego orzeczenia i uniewinnienie obwinionej w calosct od popefnienia zarzuconego
jej przewinienia zawodowego;

- ewentualnie 0 uchylenie zaskarionego orzeczenia w calosci i przekazanie sprawy obwinionej lek.
dent. B ' F do ponownego rozpoznania przez Sqd I instancji.

Naczelny S~d Lekarski zwazyl, co nastepuje:

Odwofanie obror'lcy obwinionej okazalo si{! zasadne w zakresie, w jakim wskazywafo na
potrzebe uchylenia zaskarionego orzeczenia OSL, celem umoiliwienia ponownego rozpoznania
sprawy obwinionej lek. dent. B ' F, , przez Sqd I instancji.

Na wst{!pie nalezy podkreslic, ze w sprawie postawiono obwinionej zarzut nieuzasadnionej
ekstrakcji zeba 36, co doprowadzifo do powstania szpar miedzyzebowych w odcinku bocznym po
stronie lewej iuchwy oraz rozchwiania zebow 37 i 38. W tym kontekscle istotnym pozostaje, iz

.- sporzadzone przez OSL uzasadnienie zaskarionego orzeczenia nie wskazuje jednoznacznie na
konkretne postepowanie obwinionej, kt6re rnlaloby potwierdzac popefnienie zarzuconego w sprawie
przewinienia zawodowego. Wymaga podkreslenia, ii stan faktyczny w sprawie zostal ustalony przez
Sqd I instancji gf6wnie na podstawie wniosk6w sformufowanych w opiniach biegfych: dr I D

oraz dr M: Z, _,'Po analizie tresci opracowanych w sprawie opinii biegfych
Naczelny Sqd Lekarski uznal, ze istnieje konlecznosc ich stosownego uszczeg6fowienia. Sqd I instancji
nie uzyskal bowiem odpowiedzi na pytania zasadnicze z punktu widzenia rnozllwosci zgodnego
z prawem przypisania obwinionej odpowiedzlalnosci zawodowej za zarzucone jej przewinienie.
Opracowane w sprawie opinie biegfych nie zawierajq odpowiedzi na pytanie, czy samo usuolecle zeba
36 byfo bledern, Podobnie w aktualnym stanie sprawy brak jest stanowiska biegfych co do tego, czy
metoda postepowanla, wybrana przez obwinionq miafaby szanse powodzenia w sytuacji, gdyby
pacjentka nie przerwala leczenia. Z drugiej strony w opracowanych w sprawie opiniach biegfych
znajduje si~ stwierdzenie, ze nie byfo bezwzqlednychwskazan do ekstrakcji zeba 36. Nie jest to jednak
jednoznaczne z brakiem wskazan do ekstrakcji. Sad Odwolawczy zwraca uwag{!, ii wydajqc opinie
uzupelnlalaca, biegla winna zapoznac sie z wyjasnieniami obwinionej.

Bezpodstawny okazal si~ zarzut odwolania, kwestionujqcy zasadnosc oddalenia przez Sqd I
instancji wniosk6w dowodowych w przedmiocie dopuszczenia dowod6w z opinii biegtych0 specjalnoscl
protetycznej i ortodontycznej, opinii bieglej B W oraz dowodu z akt
oostepowania prowadzonego przez ubezpieczyciela. Zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego w tym
zakresie naleiy miee na uwadze, ii opinie dotychczas opracowane w sprawie zostaty sporzqdzone
przez dr hab. n. med. M, ·z posiadajqcq specjalizacj{! z ortodoncji oraz przez dr n. med.
I 0 , petniqcq funkcj{! Konsultanta Wojew6dzkiego w dziedzinie ortodoncji.
przedmiotowe opinie, wydan~ przez niekwestionowane autorytety w dziedzinie ortodoncji,
w zasadniczych kwestiach pozostajq sp6jne i logiczne. Niemniej jednak z wyiej wskazanych powod6w
wymagajq one uzupelnienia. Zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego brak jest zas w obecnym stanie
sprawy jednoznacznej procesowej potrzeby powofywania kolejnych biegfych. W szczeg61nosciocena
specjalisty z zakresu protetyki stomatologicznej nie jest konieczna, poniewai - jak zaznaczono na
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•

wsteple - zarzut postawiony obwinionej dotyezy nieuzasadnionej ekstrakeji zeba 36 i jej konsekweneji.
Oeeyzj~0 potrzebie ekstrakeji zeba ze wskazari ortodontyeznyeh podejmuje zas lekarz ortodonta.

Ponownie rozpatrujq_esprawe, Sad I instaneji powinien dokonac stosownego uzupefnienia
postepowania dowodowego. W szczepolnosci rzecza OSL pozostaje dopuszezenie dowodu
z uzupeniejace] opinii biegfej dr Mi I Z Sq_dI instaneji na podstawie wniosk6w
sformufowanyeh przez biegfq_winien zajq_cjednoznaezne stanowisko co do tego, ezy ekstrakeja zeba 36
byta bledern, ezy powstanie szpar miedzyzebowych i rozehwianie zebow 37 i 38 stanowifo powiktanie
tegoz postepowanla obwinionej oraz ezy kontynuaeja koneepeji leezenia wybranej przez obwinionq_
miala szanse powodzenia.

W zwiq_zku z powyzszyrn, eelem uzupefnienia postepowanla dowodowego i wyjasnienia
wszystkieh okolicznosci istotnych z punktu widzenia oceny zasadnosci postawionego w sprawie
zarzutu, Naczelny Sad Lekarski dzialajq_cna podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.) uchylil zaskarzone orzeczenie
i skierowal sprawe obwinionej lek. dent. B F . do ponownego rozpoznania przez
Okr~gowySq_dLekarski w L

Czfonkowie Przewodnlczacy
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