
Sygn. akt NSL Rep. 197/0WUl17
ORZECZENIE

dnia 11 stycznia 2018 r.
NACZELNY SAD LEKARSKI:
Przewodniczqcy: dr n. med. Jacek F6rmaniak
Czfonkowie: lek. Wojciech Zelenay

lek. dent. Mariola lyczewska
lek. Leszek Orlinski
lek. Jerzy Matkowski

Protokolant: Agnieszka Wofowicz-Wnuk

w obecnosci Zastepcy Naczelnego Rzecznika Odpowedzlalnoscl Zawodowej
- dr n. med. Kazimierza Swobody

po rozpoznaniu dnia 11 stycznia 2018 r. sprawy lek. B K
nrpwz:

obwinionej 0 to, ze :
w dniu 05 lutego 2015 r. w Przychodni Lekarskiej ilK " w K w pracowni USG podczas
badania pacjentki A (U ) R nie zlecifa PCI, czym naruszyfa art. 8 Kodeksu Etyki
Lekarskiej;

z powodu odwofania wniesionego przez obronce obwinionej lekarki

od orzeczenia Okreqoweqo Sadu Lekarskiego w P
z dnia 05 paidziernika 2017 r., sygn. akt

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

Przewodnlczacy

2.q:;Y~~af-(/ .
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NSL Rep. 197/0WUl17
Uzasadnienie

Okr~gowy Sqd Lekarski w P (dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprawe
obwinionej lek. BI _ K, (nr PWZ: L). Orzeczeniem z dnia 5 pazdzlernika
2017 r. (sygn. akt IOSL uznallek. 8 \ K za winnq popelnienia czynu,
polegajqcego na tym, iz obwiniona w dniu 5 lutego 2015 r. w przyehodni Lekarskiej "K "w K
w praeowni USG, podczas badania pacjentki p. A (UI JR' nie zlecila PCI;
tj. przewinienia zawodowego, stanowiqcego naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej i za to na
podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich wymierzyl obwinionej
kar~ upomnienia. OSL na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 2 ustawy 0 izbach lekarskich obciqzyl obwinionq
kosztami postepowania w kwocie 1.114,80 zl na rzeez \ . , Izby Lekarskiej.

Od powyzszeqo orzeezenia OSL, pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. odwolanie do
Naczelnego Sqdu Lekarskiego zlozyl radca prawny M 0 obrorica obwinionej lek. Bi .
K. . zaskarzaiac rozstrzyqnlecie Sqdu I instaneji w caoscl

W odwolaniu zarzucono:
1. obraze prawa materialnego poprzez naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zwiqzku z art. 53
ustawy 0 izbach lekarskieh poprzez dokonanie bl~dnej (zbyt szerokiej i nie majqcej oparcia w tresc'
przepisu) wykladni poprzez uznanie, ze obwiniona wykonala eiqzqce na niej obowiqzki bez zaehowania
nalezytej starannosci - bez jakiejkolwiek analizy i ustalenia ezy obwiniona rnlala wykonac zabieg PCI
w dniu 5 lutego 2015 r., ezy do wykonania zabiegu PCI obwiniona byla zobowiqzana w stosunku do
pokrzywdzonej, czy w dniu 5 lutego 2015 r. byly przeciwwskazania medyczne do wykonania
przedmiotowego zabiegu PCI i czy odmowa jego wykonania byla uzasadniona;
2. obraze prawa procesowego, kt6ra rnlala wplyw na tresc orzeczenia poprzez naruszenie art. 7 k.p.k.,
polegajqce na naruszeniu zasady swobodnej oceny dowod6w w nastepstwie nieuzasadnionego
przyznania wiarygodnosci wylqcznie zeznaniom pokrzywdzonej i odmowy przyznania wiarygodnosci
wyjasnieniom obwinionej i zeznaniom innych swladkow, a nadto poprzez bezpodstawne ustalenie, ze:
- obwiniona byla osoba, kt6ra w dniu 5 lutego 2015 r. miala wykonac pokrzywdzonej zabieg PCI,
- obwiniona byla osoba, kt6ra w dniu 51utego 2015 r. pelnila w trakcie zabiegu PCI funkcje kierowniczq,
- obwiniona w dniu 5 lutego 2015 r. podezas wykonywania swoich czyrnoscl zawodowych zobowiazana
byla do zlecenia wykonania zabiegu PCI pokrzywdzonej p. A R ,I,

- pobyt w dniu 5 lutego 2015 r. w Przychodni "K ." pokrzywdzonej p. A R :mial charakter
wizyty lekarskiej, a nie pobytu w celu wykonania zabiegu PCI,
- istnial obowiqzek opisania jej pobytu w Przychodni "K ", jako wizyty i do tego w karcie
indywidualnego leczenia, kt6rego przy zabiegu PCI w gabinecie oczywiscie nie bylo, bo nie ma takiego
obowiqzku podczas przeprowadzenia zabiegu na podstawie skierowania i to w sytuacji, kiedy
pokrzywdzona w tym dniu zjawila si~ w Przychodni na podstawie juz otrzymanego skierowania na
zabieg PCI, a nie na wizyt~ lekarska, a do obowiqzk6w obwinionej nalezala jedynie pomoc
lek. B. 1<.. . tj. lekarzowi wykonujqcemu zabieg PCI, poprzez obsluqe USG w celu ulatwienia
temu lekarzowi prawidlowego wklucia;
3. blqd w ustaleniaeh faktycznych, przyj~tych za podstawe orzeezenia, majqcy wplyw na jego fresc
poprzez brak ustalen i niedokonanie jakiejkolwiek oceny:
- ezy przebieg zdarzen, podany przez pokrzywdzonqjest zgodny, logiczny i racjonalny,
- w zakresie motyw6w zqloszenla sprawy przez pokrzywdzonq do Rzecznika Odpowiedzialnosci
Zawodowej dopiero po uplywie 1,5 roku od dnia zdarzenia i okafo 14 miesi~cy po wykonanym jej
zabiegu chirurgicznym,
- ezy w dniu 5 lutego 2015 r. istnial obowiqzek zlecenia lub wykonania zabiegu PCI pokrzywdzone
p.A R
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- zgodnych zeznan swiadk6w lekarzy: B. K , A. Z oraz wyjasnien samej obwinionej
odnosnie przyczyn niewykonania zabiegu PCI i pomnlecla stanu zdrowia pokrzywdzonej i przypisanego
jej stanu chorobowego tzw. BI-RADS III;
4. naruszenie art. 398 § 1 k.p.k., art. 6 k.p.k., art. 14 § 1 k.p.k. w zw. z art. 112 pkt 1 ustawy 0 izbach
lekarskich poprzez dokonanie faktycznej modyfikacji opisu czynu zarzuconego obwinionej przez
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w postanowieniu z dnia 20 marca 2017 r. poprzez
zastsplenle sformutowania: .nie zlecla PCI" na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r. sformutowaniem: .nle
wykonata PCI", a nastepnle powt6rne przyj~cie w zaskarzonym orzeczeniu sformutowania: .nie zlecHa
PCI", co wprowadziJow bJq_dobwiniona i unlemozllwllo jej prawidlowq_obrone:
5. naruszenie art. 61 ust. 1-3 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez pociqgni~cie obwinionej do
odpowledztalnosci zawodowej w sytuacji, kiedy popetnienie przez niq_przewinienia zawodowego
w postaci niezlecenia PCI nie zostalo w og61eudowodnione;
6. naruszenie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 366 § 1 k.p.k. w zw. z art. 112
pkt 1 ustawy a izbach lekarskich, polegajq_cena nieuwzqlednieniu przez Sq_dI instancji wniosku
dowodowego obroncy obwinionej i uznanie za prawidtowe nlepodiecle inicjatywy dowodowej w celu
uzupetnienia postepowania wyjasniajq_cegoi bezpodstawnym uznaniu, ze wniosek dowodowy w spos6b
oczywisty zmierza do przedtuienia postepowanla - w sytuacji, kiedy dow6d z opinii biegtego ma istotne
znaczenie dla oceny prawidlowosci postepowania obwinionej;
7. naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. w zw. z art. 112 pkt 1 ustawy a izbach lekarskich poprzez brak
pouczenia obwinionej a prawie skladanla wyjasnieri, odmowy wyjasnien lub odpowiedzi na pytania,
sktadania wniosk6w dowodowych i konsekwencjach nieskorzystania z tych uprawnieri oraz a tresci
przepis6w: art.100 § 3 i 4 k.p.k., art. 376 k.p.k., art. 377 k.p.k., art. 419 § 1 k.p.k. i art. 422 k.p.k. - co
naruszyto istotnie jej prawo do obrony;
8. naruszenie art. 386 § 2 k.p.k. w zwiq_zkuz art. 112 pkt 1 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez brak
pouczenia obwinionej 0 prawie zadawania pytan osobom przestuchiwanym oraz a prawie skladania
wyjasnien co do kaidego dowodu - co naruszylo istotnie jej prawo do obrony i uniemoiliwifo
wykonywanie uprawnlen:
9. naruszenie art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 424 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k.
w zw. z art. 112 pkt 1 ustawy a izbach lekarskich w nastepstwle sporzadzenla uzasadnienia orzeczenia
w spos6b lakoniczny, nieuwzgl~dniajq_cyustawowych wymagan (nieodniesienie si~ przez OSL do
wszystkich postawionych zarzutow oraz calosci materiatu zebranego w sprawie);
10. naruszenie art. 59 ust. 2 ustawy a izbach lekarskich poprzez brak dopuszczenia dowodu z opinii
biegtego lekarza z dziedziny onkologii i dokonanie przez Sq_dI instancji samodzielnych ustalen dot.
obowiazujacych procedur medycznych oraz "prawidtowego leczenia" w sytuacji, gdy wymagato to
wladomoscl specjalnych, a tym sarnyrn wymagato dokonania tychze ustalen w oparciu 0 opinie
wJasciwegobiegtego;
11. naruszenie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaj6w, zakresu
i wzor6w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania poprzez przylecle, ze
w przedmiotowym przypadku ma zastosowanie § 10 ust 1 pkt 5 lit. a, b i c zamiast § 9 i ust. 5
wskazanego rozporzadzenla,

W odwotaniu zawnioskowano:
- a zrniane zaskarZonego orzeczenia i uniewinnienie obwinionej od popeJnienia zarzuconego jej
przewinienia zawodowego,
- ewentualnie 0 uchylenie zaskarZonego orzeczenia i przekazanie sprawy obwinionej lek. BI
K do ponownego rozpoznania przez OSL i zwolnienie obwinionej ad obowiazku
ponoszenia koszt6w postepowania.

Naczelny Sad Lekarski zwazyt, co nastQpuje:
Odwotanie obroncy obwinionej okazaJo si~ zasadne w zakresie, w jakim wskazywaJo na

potrzeb~ uchylenia zaskarionego orzeczenia OSL, celem umoiliwienia ponownego rozpoznania
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sprawy obwinionej lek. 8, K . przez SetdI instancji. Zdaniem Sq_duOdwofawezego
nie zostafy w sprawie dostateeznie wyjasnione wszystkie okolcznosci, co rzutuje na mozfwosc oeeny
przez SetdOdwofawczy zasadnosci dokonanego przez OSL przypisania obwinionej zarzuconego jej
przewinienia zawodowego.

W szczeqolnoscl, w aktualnym stanie sprawy brak jest realnej rnozllwosc' odniesienia si~ przez
Sq_dOdwofawezy do zarzutu odwofania, wskazulacepo na naruszenie prawa materialnego. OSL nie
rozwazyl bowiem w spos6b dostateezny i naleiyty kwestii, czy obwiniona lek. 81 K,
byla bezwzqlednle zobowlazana do wykonania PCI i czy rniala prawo do przesuniecia zabiegu na dzien
16 lutego 2015 r., ze wzgl~du na stwierdzony stan kliniezny paejentki. W tym zakresie, zdaniem
Naczelnego Sq_duLekarskiego nlezbedne pozostaje przeprowadzenie dowodu z opinii biegfego
wlasclwe] specjalnosci, kt6ry winien przedstawic w sprawie stanowisko, ezy samo przefoienie
wykonania PCI 0 trzy tygodnie byfo bledem lekarskim i czy fakt ten miaf znaczenie dla dalszego
przebiegu choroby.

Naczelny Sq_d Lekarski podziela wyraione w odwofaniu zapatrywanie, ii nieformalna,
faktyczna modyfikacja opisu czyn zarzueonego w sprawie mogfa negatywnie wpfynq_ena realizaej~
przez obwnlona przysfugujeteychjej uprawnlen procesowych. OSL winien rnlec na uwadze, iz Setd
Lekarski rozpoznaje sprawe w granicaeh zakreslonych wnioskiem 0 ukaranie. Istotne pozostaje zatem
zachowanie tozsamoscl miedzy czynem zarzuconym a czynem przypisanym w orzeezeniu OSL.
Zdaniem Naczelnego Sq_duLekarskiego w realiach sprawy uzasadnionym pozostaje zapatrywanie, ii
obwiniona lek. 8 K w dniu 5 lutego 2015 r. pefnifa funkcj~ kierownicza w gabinecie
onkologieznym, gdzie wykonywano zabieg PCI. Ponadto przy ponownym rozpoznaniu sprawy naleiy
rniec na uwadze, it wizyta miafa w pefni charakter porady lekarskiej, podczas kt6rej zbadano pacjentke,
postawiono diaqnoze, przepisano leki i zalecono PCI w odroczonym terminie. W ponownym
rozpoznaniu sprawy rzecza Sadu I instancji pozostaje dookreslenie statusu obwinionej jako pracownika.
OSL w ramach ponownego rozpoznania sprawy powinien takze okreslie procedury i dokumentacje,
obowiq_zujq_cew Przychodni Lekarskiej "K I" w K , w okresie wizyty pokrzywdzonej p. A
R! u obwinionej. .

Setd I instancji winien rnlec na uwadze, ii zgodnie z frescia art. 61 ust. 3 ustawy 0 izbaeh
lekarskich rozstrzyqniecle winno zostac uksztaftowane w wyniku rozwaienia wszystkich
przeprowadzonych dowod6w, kt6re powinny zostac ocenione przez Sq_d Lekarski swobodnie
z uwzgl~dnieniem zasad prawidfowego rozumowania oraz wskazari wiedzy i doswladczenia iyciowego
(zawodowego). Sporzadzone uzasadnienie orzeczenia OSL winno odpowiadac wymogom, okreslonym
w ramach art. 89 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich.

W zwiq_zkuz powyzszym, celem uzupefnienia postepowanla dowodowego i wyjasnienia
wszystkich okolicznose istotnych z punktu widzenia oceny zasadnosci postawionego w sprawie
zarzutu, Naczelny SetdLekarski dzialajao na 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.) uchylif zaskarione orzeczenie
i skierowal spraw~ obwinionej lek. 81 . K. do ponownego rozpoznania przez
Okr~gowy SetdLekarski w P

Cztonkowie
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PrzewodniczClCY1·;B.~
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