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Sygn. akt NSL Rep. 200/0WUl17
ORZECZENIE

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

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

Protokolant: Agnieszka Wolowicz-Wnuk

w obecnosc Zastepcy Naczelriego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
- dr n. med. Kazimierza Swobody

po rozpoznaniu dnia 11 stycznia 2018 r. sprawy lek. A B,
nr pwz:

obwinionego 0 to, ze :
w dniu 12 maja 2015 r. w Szpitalu we W jako lekarz specjalista
z dziedziny chirurgii og61nej i urologii wykonujqc u pacjenta M L obclazoneqo
choroba nowotworowa nerki lewej, zabieg operacyjny nefroktomii popelnll blqd medyczny w ten
spos6b, ze usuns] nerke prawa, w kt6rej nie ujawniono zmian nowotworowych, czym dopusck si~
przewinienia zawodowego, tj. ° naruszenie art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza
i lekarza dentysty w zw. z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej;

z powodu odwolania wniesionego przez Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzilanosci Zawodowej
Izby Lekarskiej

od orzeczenia Okr~gowego Sadu Lekarskiego we W
~. z dnia 26lipca 2017 r., sygn. akt Wu

utrzymujew mocy zaskarzone orzeczenie Sqdu I instancji

Kosztami postepowanla odwolawczego obclaza Skarb Panstwa.

Czlonkowie: przewod niczqcy
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NSL Rep. 200/0WUl17

UZASADNIENIE

Okreqowy Sqd Lekarski we W. (dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instaneji sprawe
obwinionego lek. A 8 (nr PWZ: ). Orzeczeniem z dnia 26 lipca 2017 r. (sygn.
akt Wu ' ) OSL uznal lek. Ai 8 za winnego popefnienia czynu, polegajq_cegona tym,
ze obwiniony w dniu 12 maja 2015 r., w' Szpitalu \ we W, ! jako lekarz
speejalista z dziedziny ehirurgii og61nej i urologii, wykonujqc u pacjenta p. MI L
obciazoneqo choroba nowotworowa nerki lewej zabieg operaeyjny nefrektomii, popefnif bfqd medyczny
w ten spos6b, ze usunal nerke prawa, w kt6rej nie ujawniono zmian nowotworowych; tj. przewinienia
zawodowego, stanowiqcego naruszenie art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza
i lekarza dentysty w zw. z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej i za to na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbaeh lekarskich wymierzyf obwinionemu kare pleniezna w wysokosc!
czterokrotnego przecletneqo miesieczneqo wynagrodzenia w sektorze przedslebiorstw, bez wypfat
nagr6d z zysku (18.006,52 zl) na rzecz ' Towarzystwa Opieki Paliatywnej
we W OSL obciq_iyfobwinionego lekarza kosztami postepowanla w sprawie.

Od powyiszego orzeczenia OSL, pismem z dnia 3 listopada 2017 r. odwofanie do Naczelnego
Sqdu Lekarskiego zloiyf Okregowy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej . . Izby
Lekarskiej we W . zaskarzajac rozstrzygni~cie Sadu I instancji w czesci dotyczace] wymierzonej
obwinionemu kary. W odwofaniu zarzucono razaca niewspomiemosc zastosowanej w sprawie przez
OSL kary w stosunku do wagi popefnionego przez obwinionego lekarza deliktu zawodowego.
W odwofaniu zawnioskowano 0 zmiane zaskarionego orzeczenia w zakresie kary poprzez wymierzenie
obwinionemu lekarzowi kary ograniczenia zakresu czynnosc' w wykonywaniu zawodu lekarza
w zakresie wykonywania zabieg6w urologicznych przez okres 21at.

Naczelny S'td Lekarski zwazyt, co nastepuje:
Odwofanie okazalo si~ bezpodstawne.

Naczelny Sqd Lekarski w wyniku przeprowadzonej kontroli instancyjnej nie znajduje przesfanek
pozwalajqcych na podzielenie stanowiska, zaprezentowanego w sprawie przez Okreqoweqo Rzecznika
Odpowledzielnosci Zawodowej co do razace] niewspomiemosci sankcji zastosowanej wobec
obwinionego lek. A 81 '" ramach potwierdzonej przez Sqd I instancji odpowieczlahosci
zawodowej,

Zdaniem Sq_duOdwofawczego kary orzekane przez Sq_dyLekarskie powinny spelnlac przede
wszystkim funkcj~ prewencyjnq_ (dyscypllnuiaca i edukacylna), Jako raejonalne narzedzie
odpowiedzialnosci zawodowej nie powinny one w kaidym przypadku prowadzic do wyeliminowania
lekarza z zawodu, leez ieh bezposrednrn (pierwotnym) eelem powinno bye korygowanie (eliminowanie)
nieprawidfowych, etycznie nagannyeh zachowan lekarskich, oczywiscie przy uwzgl~dnieniu wymogu
zapewnienia paejentom jak najwi~kszego bezpieczeristwa w zakresie swiadczonych usfug medycznych.
W tym kontekscle Naczelny Sq_dLekarski w pefni podziela stanowisko, zaprezentowane w sprawie
przez Sqd I instaneji co do braku prewencyjnej konlecznosci wymierzenia obwinionemu
lek. A 8 kary, kt6ra wiq_zafabysi~ z ograniezeniem czynnosci w wykonywaniu przez
niego zawodu, czy tei skutkowafaby dalej idqcym czasowym odsuni~ciem lekarza od moiliwosci
wykonywania zawodu.
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Poszukujac na plaszczyznie odpowiedzialnoscl zawodowej kary adekwatnej w potwierdzonym

w sprawie przypadku, naleiy rniec na uwadze, iz niewqtpliwie naganne zachowanie obwinionego, nie
dotyczylo bezposrednlo samego przeprowadzonego procesu leczenia, lecz wiqzalo si~ scisle
z pierwotnym naruszeniem norm obowiazujacych w sferze organizacyjnej Szpitala. Z rnaterialu
dowodowego sprawy jednoznacznie wynika, ze umlejetnoscl obwinionego jako lekarza urologa
i operatora sa oceniane wysoko. Tak wiec samo postulowane w odwolanlu odsunlecie obwinionego od
operacji stanowiloby nie tylko zbyt daleko idqcq represj~, ale dotkneloby takze potencjalnych pacjent6w,
kt6rym nie m6glby on sluiye wlasclwa pomoca rnedyczna

Wymaga podkreslenia, iz wymierzona obwinionemu kara pienlezna pozostaje dotkliwa
w stopniu wystarczajqcym na zwr6cenie obwinionemu uwagi na istot~ i wag~ popelnionego przez niego
przewinienia zawodowego. Innymi slowy brak jest jednoznacznych przeslanek do przyiecia w realiach
sprawy koniecznosci zastosowania innej kary z punktu widzenia wymog6w prewencji indywidualnej.
Naleiy wziqe pod uwag~ takze fakt, ze dla obwinionego lekarza faktem dyskredytujqcym w oczach
srodowlska lekarskiego oraz pacjent6w pozostaje jui samo skazanie go za przewinienie zawodowe,
niezaleinie od rodzaju kary zastosowanej przez Sqd Lekarski. Doswtadczenle zawodowe i iyciowe
wskazuje, ii co do zasady lekarz obj~ty rygorami postepowanla dotyczqcego odpowledzialnosci
zawodowej poddaje stosownej analizie badane przez Sqd Lekarski zdarzenie, co pozwala mu na
wyciqgniecie pozytywnych wniosk6w w dalszej pracy zawodowej.

Nie bez znaczenia w sprawie pozostaje czynny za' i skrucha obwinionego, zaprezentowana
w trakcie postepowanla, kt6re przekonujq Sqd Odwolawczy, ze obwiniony ma swladornosc
spowodowania u pokrzywdzonego ci~ikiego uszczerbku na zdrowiu. Z tym faktem (moralnym
clezarern) obwinionemu przyjdzie si~ mierzyc w dalszej codziennej dzialalnosci zawodowej a takze
w zyciu osobistym. Nie bez znaczenia przy okreslanlu sankcji celowej w sprawie pozostaje takze fakt, lz
przeciwko obwinionemu toczy sie postepowanie przed sadern powszechnym w sprawie karnej, w kt6rej
niewqtpliwie bedzie rozwazana kwestia jego sprawiedliwego ukarania na polu odpowiedzialnoscl karnej.
Ponadto naleiy uwzgl~dnie r6wniei fakt, ii wskutek potwierdzonego w sprawie zdarzenia obwiniony
zostal w trybie dyscyplinarnym zwolniony z pracy.

Wszystkie przywolane wyiej okolicznosci, w przekonaniu Naczelnego Sqdu Lekarskiego
stwarzaia efekt pozytywnego oddzialywania na obwinionego, wystarczajqco gwarantujqc, ie b~dzie on
w swojej dalszej pracy zawodowej kierowal si~ zasadq ograniczonego zaufania w relacjach
z otoczeniem, zas wszelkie jego decyzje podejmowane w ramach post~powania z pacjentami b~dq
warunkowane ponadprzeci~tnq starannosciq, czujnosciq i wnikliwosciq.

Opr6cz funkcji prewencji indywidualnej i generalnej jednym z zasadniczych czynnik6w, jakie
odpowiednio stosowany przepis art. 53 kodeksu karnego nakazuje brae pod uwag~ przy wymiarze kary
za przewinienie zawodowe, pozostaje stopien zawinienia przypisany sprawcy czynu stanowiqcego
przewinienie. Kara nie powinna przekraczae stopnia winy przypisanej lekarzowi w sprawie. W tym
kontekscie w realiach sprawy naleiy miee na uwadze, ie obwiniony (mimo potwierdzonych trudnosci)
mial moiliwose uzyskania z punktu DILO oryginalnej dokumentacji medycznej pokrzywdzonego, tak
w przeddzieri jak i w dniu operacji. Alternatywnie m6gl on tei potwierdzie stron~ chorq u pacjenta
doraznym badaniem USG. Naganne r6wniei pozostaje zaniechanie prawidlowej realizacji procedury
wypelniania okolooperacyjnej karty kontroli. Z drugiej strony ze zgromadzonego materialu dowodowego
wynika jednak, ie nieprzestrzeganie procedur w aspekcie udzielanych chorym swiadczen zdrowotnych,
jak i nieprawidlowosci w przechowywaniu dokumentacji medycznej chorych onkologicznych cz~sto
zdarzaly si~ w codziennej pracy w Szpitalu we W , przy czym
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nlepozadanym zjawiskom towarzyszyf sam brak nalezyteqo nadzoru i biernosc ze strony kierownictwa.
Warunki panujqce w tejze plac6wce medycznej stwarzafy organizacyjne i systemowe podloze do
zaistnienia niepozadaneqo zdarzenia medycznego.

Analizujqc przedmiotowq sprawe, zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego nalezy stwierdzic, ze
gdyby historia choroby pokrzywdzonego zawerala pehe dane z przeprowadzonej diagnostyki, czy tez
gdyby nie doszto do bf~dnego okreslenia strony chorej w planie operacyjnym, rnozna byfo uniknqc tak
tragicznej pomyfki. Jak wynika z akt sprawy, potwierdzone w niej tragiczne zdarzenie spowodowalo
wdrozenie w Szpitalu i Klinice Urologii odpowiednich procedur i rygor6w, kt6re powinny gwarantowac, it
podobna pornylka w przyszosci juz si~ nie powt6rzy.

W swietle powyzszeqo, Naczelny Sqd Lekarski dzla'aiac na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 Izbach lekarskich (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.) utrzymal
w mocy zaskarzone orzeczenie Okr~gowego Sqdu Lekarskiego we W , uznaiac, iz wzgl~dy
prewencyjne w kontekscle potwierdzonego stopnia winy obwinionego lek. AI S: nie
wymagajq zastosowania w sprawie kary surowszej od wymierzonej przez Sqd I instancji kary
plenlezne] Samo nieuwzqlednienle zlozoneqo w sprawie odwolanla zaskutkowalo obclazeniem Skarbu
Paristwa kosztami postepowanla odwofawczego.

Czlonkowie Przewodnlczqcy
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