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Sygn. akt NSL Rep. 208/0WUl17
ORZECZENIE

dnia 11 stycznia 2018 r.

NACZELNY SAD LEKARSKI:
Przewodniczacy: lek. Jerzy Matkowski
Czfonkowie: dr n. med. Jacek F6rmaniak

lek. dent. Mariola lyczewska
lek. Leszek Orlinski
lek. Wojciech Zelenay

Protokolant: Agnieszka WOfowicz-Wnuk

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

po rozpoznaniu dnia 11 stycznia 2018 r. sprawy dr n.med. R. S
nr pwz:

obwinionego 0:
brak naleiytej starannosci w przechowywaniu dokumentacji medycznej w zwietzku z prowadzeniem
praktyki lekarskiej w R w okresie od listopada 2010 r. do nadal, polegajqcej na
niezapewnieniu ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej, tj. 0 naruszenie art. 4 i 41
ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty w zwiqzku z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zwietzku
z art. 53 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich;

z powodu odwofania wniesionego przez Okr~gowego Rzecznika Ocpowledzalnosci Zawodwej
Izby Lekarskiej -

od orzeczenia Okr~gowego Sadu Lekarskiego w K
z dnia 06 pazdziernlka 2017 r., sygn. akt

uchyla zaskarzone orzeczenie i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania przez Setd I instancji.
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Uzasadnienie

Okreqowy Sq_dLekarski w K, (dalej OSL) rozpoznat w pierwszej instancji sprawe
obwinionego dr. n. med. R Sr (nr PWZ: ). Orzeczeniem z dnia 6 pazdziernika
2017 r. (sygn. akt ) OSL uniewinnit dr. n. med. R SI od popefnienia czynu,
polegajq_cegona braku nalezyte] starannoscl w przechowywaniu dokumentacji medycznej, w zwiazku
z prowadzeniem praktyki lekarskiej w R , w okresie od listopada 2010 r. do nadal, polegajq_cej
na niezapewnieniu ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej, co mialo stanowic
naruszenie art. 4 i art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty w zw.
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw.
z art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich. OSL obciq_zytSkarb Paristwa kosztami
postepowanla w sprawle.

Od powyzszeqo orzeczenia OSL, pismem z dnia 171istopada 2017 r. odwolanie do Naczelnego
Sadu Lekarskiego zlozyl Okr~gowy Rzecznik Odpowiedziahosci Zawodowej wK., zaskarzaiac
rozsfrzyqnlecie Sadu I instancji w caloscl, na niekorzysc obwinionego.

W odwotaniu zarzucono:

- naruszenie przepisow postepowania, ktore mialo wplyw na fresc zapadlego orzeczenia, tj. art. 61
ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez dowolna, a nie swobodna ocene dowodow, ktora nie
uwzqlednia zasad prawidtowego rozumowania oraz wskazari wiedzy i doswiadczenla zycioweqo:

- naruszenie przepisow postepowania, kt6re mialo istotny wplyw na tresc zapadtego orzeczenia,
tj. art. 82 ust. 1 zd. 2 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez nieuzasadnione przyj~cie przez OSL, ze
w sprawls zaistnialy przestanki do uniewinnienia obwinionego od popetnienia zarzuconego mu czynu;

- blq_dw ustaleniach faktycznych, przyietych za podstawe orzeczenia, klory mlal istotny wplyw na tresc
zapadlego rozsfrzyqnlecia poprzez bl~dne ustalenie, ze obwiniony lekarz zapewnil ochrone danych,
zawartych w dokumentacji medycznej.

W odwolaniu zawnioskowano 0 uchylenie zaskarZonego orzeczenia i przekazanie sprawy
obwinionego dr. n. med. R, SI Ido ponownego rozpoznania przez OSL.

Naczelny Sqd Lekarski zwazyt, co nastepu]e:

Odwolanie Okreqowepo Rzecznika Odpowledzialnoscl Zawodowej w K, okazalo sle
zasadne. Slusznie odwolujq_cyzwr6cil uwag~ na potrzebe uchylenia zaskarZonego orzeczenia, celem
przekazania sprawy obwinionego dr. n. med. R S . do ponownego rozpoznania przez Sad I
instancji.

Zdaniem Naczelnego Sadu Lekarskiego w aktualnym stanie sprawy (wobec braku pelnej analizy
wszystkich ujawnionych w niej okolicznosci) trudno 0 jednoznaczne zanegowanie podniesionego
w odwolaniu zapatrywania, iz obwiniony nie wykazywal nalezytepo zainteresowania co do
przechowania dokumentacji, az do momentu wszczecla sprawy. W tym kontekscie nalezy zwr6cic
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uwag~, iz w samym uzasadnieniu wydanego przez OSL orzeczenia pornin'eto kwesti~ przekazania
gabinetu do prowadzenia praktyki przez dr L S ' _ OSL nie wyjasnil, ezy dokumentaeja
pacjentow dr. R S zostala przekazana dr L S ie] na podstawie ewentualnie
zawartej umowy. W przypadku potwierdzenia braku przekazania dokumentaeji OSL powinien
jednoznaeznie ustalic, w jaki sposob przedrnlotowa dokumentacja zostala zabezpieezona i kto byl za to
odpowiedzialny. Szczeqoloweqo wyjasnienia wymagala takze sama okolcznosc przekazania sprzetu
i dokumentaeji, po zawarciu umowy pojednawezej ze spolkq_wynajnuiaca lokal, reprezentowanq_przez
p. C 0 Sq_d1instaneji nie zajql jednoznaeznego stanowiska, ezy w ehwili przekazania
sprzetu i dokumentaeji obwinionydr S .sprawdzilliezby przekazywanyeh mu kart oraz ezy w oqole
znana byla wowezas oqolna llczba kart pacjentow. OSL nie ustalil takze, jaka llczba kart pozostala
niewydana oraz nie zajql stanowiska, ezy w momeneie przekazywania obwinionemu dokumentaeji
zostal on zapewniony przez przedstawicieli spolkl F 0 wydaniu caloscidokumentacj. Sq_dI
instaneji nie zbadal takze nalezycie kwestii, czy obwiniony miat mozlwosc dostepu do miejsea, w ktorym
po przejeciu lokalu znajdowa/a si~ dokumentaeja medyczna.

W ramaeh ponownego rozpoznania sprawy OSL powinien rnlec na uwadze, iz sam brak
starannoscl maze wynikac z faktu, iz w ehwili odebrania dokumentaeji obwiniony nie sprawdzit, ezy jest
ona kompletna. Wypada rowniez zwrocic uwaqe, lz umowa ustna dotyczaca przeehowania
dokumentacji w swietle zeznan swladka miata rniec charakter krotkotrwaly, Speeyfika zawartej umowy
moze wskazywac na brak podlecta stsran eelem zabezpieezenia nalezyteqo przeehowywania
dokumentacji medyeznej. Zdaniem Sq_duOdwolawczego, ponownie analzujac caloksztalt ujawnionych
w sprawie dowod6w oraz okolcznoscl, OSL winien ocenic, czy obwiniony dr R S wykazat si~
nalezyta starannoscla w zabeipieczeniu dokumentacji w momencie przekazywania gabinetu do
dalszego uzytkowanla dr L S a takze w chwili zawarcia umowy z p. C
01 OSL winien tez ocenic, czy w realiach sprawy samo nie znaidujace prawnego
uzasadnienia zachowanie podmiotu trzeciego i pozniejsze konflikty pomledzy stronami usprawiedliwiajq_
przekonanie, ze obwiniony zostal pozbawiony faktycznego wtadania caloscia przedmiotowej
dokumentacji.

W zwiazku z powyzszyrn, w zaistniatej sytuaeji proeesowej, celem petnego wyjasnienia
wszystkich istotnyeh okolicznosci, majq_cna uwadze ograniczenia wynikajq_cez dyspozyeji art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. a izbaeh lekarskich (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.),
Naczelny Sq_dLekarski dziatajq_cna podstawie art. 92 ust. 1 wskazanej ustawy uehylil zaskarione
orzeezenie i skierowat spraw~ obwinionego dr. n. med. R S do ponownego rozpoznania
przez Okr~gowy Sq_dLekarski w K.

Czlonkowie
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