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ORZECZENIE

dnia 11 stycznia 2018 r.
NACZELNY SJ\D LEKARSKI:
Przewodniczacy: lek. Leszek Orlinski
Czfonkowie: dr n. med. Jacek F6rmaniak

lek. dent. Mariola tyczewska
lek, Jerzy Matkowski
lek. Wojciech Zelenay

Protokolant: Agnieszka Wofowicz-Wnuk

w ooecnoscl Zastepcy Naczelnego Rzecznika Odpowedzialnosci Zawodowej
- lek. Lecha Zaka

po rozpoznaniu dnia 11stycznia 2018 r. sprawy:

1. lek. P. ' J,
nr pwz: '

obwinionego 0 to, ie:
nie wykazaf naleiytej starannoscl w. diagnozowaniu dolegliwosci brzusznych pacjentki A;
S ' w okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. w postaci:
- niekonsekwentnego postepowanla diagnostycznego i leczniczego po uzyskaniu w kwietniu 2015 r.
wyniku badania USG brzucha z rozpoznaniem utrudnionego odpfywu moczu z obu nerek (poszerzenie
UKM obu nerek bez echa zfog6W)i zalecanym przez wykonujq_cegobadanie poszerzeniem diagnostyki
urologicznej;
- niekonsekwencji w ustaleniu ciqgfosci opieki ginekologicznej pacjentki - ostatnie badanie przed
rokiem (w lipcu 2014 r.);
- kierowanie do poradni chirurgicznej w listopadzie 2015 r. z rozpoznanlem przepukliny pepkowe] bez
informacji 0 przewleklych b61achbrzucha i wzdeclach;
- prowadzenie lakonicznej i niepelnej dokumentacji medycznej - brak wywiad6w;
Co stanowi naruszenie: art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich, art. 4 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskle],

2.lek. S, 'C
nr pwz:

obwinionego 0:
prowadzenie lakonicznej, niepefnej nieczytelnej dokumentacji medycznej w postaci braku wywiadu,
braku pelnego badania przedmiotowego, kr6tkich, nieczytelnych zapis6w w dokumentacji pacjentki
Al 81 _ w Poradni Chirurgicznej n' n W Z w okresie 3 -11 listopada
2015 r. co stanowi naruszenie: art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich, art. 4 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 41 ust, 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 0 prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
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z powodu oowolan wniesionych przez pokrzywdzonq

od orzeczeri Okr~gowego Sadu Lekarskiego w K
z dnia 07 czerwca 2017 r. oraz z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt OSLo

- w stosunku do lek. P J uchyla zaskarione orzeczenie z dnia 07 czerwca 2017 r.
i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania przez Sqd I instancji;

- w stosunku do lek. SI Ci
Okr~gowego Sqdu Lekarskiego w K

utrzymuje w mocy zaskarzone orzeczenie
.z dnia 28 czerwca 2017 r.

Kosztami postepowanla odwofawczego w % ich czesci obclaza Skarb Panstwa, zas w pozostafej czesci
pozostawia do decyzji Sqdu I instancji po ponownym rozpoznaniu sprawy.

Czlonkowie:i-r~~(r
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NSL. Rep 143/0WUf17
UZASADNIENIE

Okr~gowy Sqd Lekarski w K
obwinionego lek. P J (nr PWZ:
C, I (nr PWZ: \.

Orzeczeniem z dnia 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt OSL ) OSL uniewinnif
obwinionego lek. P JI od popelnienia czynu, polegajqcego' na niewykazaniu nalezyte]
starannosci w diagnozowaniu dolegliwosci brzusznych pacjentki p. A! . S w okresie od
kwietnia do grudnia 2015 r. poprzez: niekonsekwentne postepowaoie diagnostyczne i lecznicze po
uzyskaniu w kwietniu 2015 r. wyniku badania USG brzucha t: rozpoznaniem utrudnionego odplywu
moczu z obu nerek (poszerzenie UKM obu nerek bez echa zlogow) wraz z zalecanym przez
wykonujqcego badanie poszerzeniem diagnostyki urologicznej, brak konsekwencji w ustalaniu ciqglosci
opieki ginekologicznej pacjentki (ostatnie badanie w lipcu 2014 r.), kierowanie do poradni chirurgicznej
w listopadzie 2015 r. z rozpoznaniem przepukliny pepkowe] (bez informacji 0 przewlek/ych b61ach
brzucha i wzdeciach), prowadzenie lakonicznej i niepe/nej dokumentacji medycznej (brak wywiad6w);
co rnialo stanowlc naruszenie art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 20D9 r. 0 izbach lekarskich, art. 4 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Orzeczeniem z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt OSt .\ OSL uznal obwinionego
lek. S C za winnego popelnienia cz:ynu, polegajqcego na prowadzeniu
lakonicznej, niepelnej i nieczytelnej dokumentacji medycznej w postaci braku wywiadu, braku pe/nego
badania przedmiotowego, kr6tkich, nieczytelnych zapis6w w dokumentacji pacjentki p. A, : 81
w Poradni Chirurgicznej ,,, 1) w Z. , W okresie: 3-11 listopada 2015 r.;
tj. przewinienia zawodowego, stanowiqcego naruszenie art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach
lekarskich, art. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i za to na
podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 izbach lekarskich wymierzyf mu kar~ upomnienia. 08L obciqzyf
obwinionego lek. 8 C . kosztami poslepowania w sprawie.

Pismem z dnia 17 lipca 2017 r. odwolanie od orzeczenia OSL wydanego wobec obwinionego
lek. P J! zlozyla pokrzywdzona p. A 8 zaskarzalac rozsfrzyqnlecle Sadu I
instanc] w calosci na niekorzysc obwinionego. W odwolaniu pokrzywdzonej zarzucono:
1. bl~dne niezastosowanie § 9 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie rodzaj6w, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
pomimo wadliwego i niepe/nego wystawienia skierowania do poradni specjalistycznej, bez
wskazania danych niezbednych do przeprowadzenia badania, bez podania celu porady, co moglo
mlec wpfyw na rozpoznanie choroby;

2. naruszenie art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich, poprzez uznanie, iz obwiniony
lek. P J~ swoim postepowaniem nie naruszyf zasad etyki lekarskiej, przepis6w zwiqzanych
z wykonywaniem zawodu oraz uchwal organ6w izby lekarskiej;

3. naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2D09 r. 0 izbach lekarskich w nastepstwie braku
przeprowadzenia zawnioskowanego przez pokrzywdzona dowodu z zeznan dr. hab. n. med.
A 8. I, wykonujqcego badanie U8G, rozpoznajqcego chorobe nowotworowa,
co mlalo istotny wplyw na wynik sprawy;

4. bezpodstawne zastosowanie w sprawie art. 61 ust. 2 ustawy 0 izbach lekarskich, mimo braku
wqtpliwosci, ktore moglyby zostac rozstrzygni~te na korzyscobwinionego lek. P J ,

5. naruszenie art. 4 i art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie niezgodnej z przepisami oceny dowod6w,
w nast~pstwie pomini~cia okolicznosci utworzenia dodatkowYchwpis6w w dokumentacji medycznej
przez obwinionego, niezgodnie z dokumentacjq wczesniej wydanq pokrzywdzonej oraz wskutek
pomini~cia faktu nieprawidlowego prowadzenia dokumentacji przez obwinionego;

(dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprawe
) oraz sprawe obwinionego lek. S'I
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6. naruszenie prawa materialnego poprzez bezpodstawna odmowe zastosowania w sprawie art. 8,
art. 10, art. 21 i art. 28 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz art. 4 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza
dentysty.
Pokrzywdzona zawnioskowafa w odwolaniu 0 uchylenie zaskarionego orzeczenia i przekazanie

sprawy obwinionego lek. P JI do ponownego rozpoznania przez OSLo
Pokrzywdzona pismem z dnia 16lipca 2017 r. wnlosla odwofanie rowniez od orzeczenia wydanego

przez OSL w stosunku do obwinionego lek. S CI , zaskarzsjac je w calosci na
niekorzysc obwinionego. W odwolanlu zarzucono:
1. naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy 0 izbach lekarskich w nast~pstwie braku przeprowadzenia

zawnioskowanego przez pokrzywdzona dowodu z zeznan dr. hab. n. med. A
Sr . , wykonujqcego badanie USG, rozpoznajqcego chorobe nowotworowC\..co miato
istotny wpfyw na wynik sprawy;

2. naruszenie art. 61 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez nieprawidfowq ocene dowod6w
zebranych w sprawie, w nastepsfwle pomlnlecla okoflcznosd ustalenia bf~dnej diagnozy, bf~dnego
rozpoznania choroby oraz poprzez uznanie za wiarygodne zapis6w w .nowe]' karcie historii
choroby pokrzywdzonej;

3. naruszenie art. 83 ust. 1 w r«. z ust. 5 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez wymierzenie
obwinionemu lek. S C, kary razaco niewsp6fmiernej, pomimo naruszenia
podstawowych obowlazkow lekarskich, w sytuacji nierzetelnego (podwcjnego) prowadzenia
dokumentacji medycznej;

4. naruszenie art. 4 i art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie niezgodnej z przepisami oceny dowod6w
w nastepstwle pomnlecia okolicznosci utworzenia nowej dokumentacji przez obwinionego lekarza;

5. naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej poprzez bezpodstawna odrnowe jego zastosowania
w sytuacji braku nalezyte] starannosci przy wykonywanych badaniach diagnostycznych,
w rezultacie bf~dnej diagnozy i bf~dnego leczenia;

6. naruszenie art. 28 Kodeksu Etyki Lekarskiej w nastepstwie bf~dnego niezastosowania tegol
przepisu w sytuacji braku prawidfowego prowadzenia dokumentac] przez obwinionego
lek. S C ..

Pokrzywdzona zawnioskowafa w odwofaniu:
- 0 zmiane orzeczenia OSL wydanego wobec obwinionego lek. Sl C poprzez
uznanie winy lekarza w zakresie pierwotnie postawionych mu zarzut6w oraz wymierzenie mu kary
ograniczenia zakresu czynnosci w wykonywaniu zawodu lekarza poprzez orzeczenie zakazu
wykonywania badari USG,
- ewentualnie 0 uchylenie zaskarionego orzeczenla i przekazanie sprawy obwinionego lek. S
CI do ponownego rozpoznania przez OSLo

Naczelny Sctd Lekarski zwazyl, co nastepuje:
Czesciowo zasadne okazalo si~ odwofanie zlozone przez pokrzywdzona w stosunku do

orzeczenia OSL wydanego wobec obwinionego lek. p. J . Zdaniem Sqdu Odwofawczego
w sprawie istnieje konlecznosc uchylenia tegol orzeczenia, celem przekazania sprawy obwinionego lek.
P J do ponownego rozpoznania przez OSL. Brak jest natomiast podstaw do jakiejkolwiek
modyfikacji orzeczenia OSL z dnia 28 czerwca 2017 L, wydanego wobec obwinionego lek. s·
Ct

W ocenie Naczelnego Sadu Lekarskiego w przypadku odwofania zlozoneqo w sprawie
obwinionego lek. P J znalazty w szczeqolnoscl potwierdzenie podniesione przez
pokrzywdzona zarzuty, wskazujace na niepetne wyjasnienie przez OSL okollcznoscl istotnych z punktu
widzenia mozllwoscl przypisania obwinionemu. odpowieczialnoscl zawodowej za zarzucone mu
przewinienie. W swietle obowiazujace] w postepowaniu przed Sqdami Lekarskimi zasady prawdy
materialnej niezbedne stale si~ zatem uchylenie zaskarionego rozstrzygni~cia, celem przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania przez Sqd I instancji.
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W pierwszej kolejnosc' wskazac nalezy, ze sporzadzone przez OSL uzasadnienie wydanego
wobec obwinionego lek. P J orzeczenia pozostaje lapidarne, przez co nie zawiera pelnego
przestawienia okolcznosc' i motyw6w, majqcych przemawiac za zasadnoscia wydania w sprawie
orzeczenia uniewinniajqcego. Nalezy podkreslie, iz brak jest w nim stanowiska Sadu I instancji co do
wszystkich zarzut6w wskazanych we wniosku 0 ukaranie. Lektura sporzqdzonego przez OSL
uzasadnienia pozwala stwierdzie, iz Sqd I instancji rozpoznajac sprawe, dqzyl do ustalenia, czy
obwiniony w zwictzku ze zgfaszanymi przez obwinionq dotegliwosciami mogf rozpoznac nowotwor
jajnika. Wskazae jednak nalezy, ze obwinionemu postawiono zarzut braku starannosci w diagnozowaniu
"dolegliwosci brzusznych", a w szczeqolnosci zarzucono mu brak konsekwencji w postepowaniu
diagnostycznym w zwiqzku ze stwierdzonym u pacjentki w badaniu USG jamy brzusznej obustronnym
poszerzeniem ukfadu kielichowo - miedniczkowego nerek bez cech ztogow. Obwiniony lek. P J
mimo sugestii ze strony chirurga wykonujqcego u pokrzywdzonej badanie USG co do zlecenia
konsultacji urologicznej, zastosowaf jedynie leczenie objawowe, bez analizy przyczyny stwierdzonej
niepraw'dowosci, jak i tez nie wykonaf kontrolnego badania w celu weryfikacji skutecznoscl leczenia.
W tym miejscu przypornniec nalezy, ze poszerzenie UKM swiadczy 0 zastoju moczu w ukfadzie
zbiorczym nerki, w wyniku utrudnionego odpfywu moczu z nerki, kt6rego przyczyna zawsze wymaga
diagnostyki. Najczfisciej poszerzenie UKM obserwuje sle u pacjent6w z karnica moczowodowa oraz
nowotworami miednicy mafej (rak pecherza, rak gruczotu krokowego oraz nowotwory narzedu rodnego
u kobiet). Natomiast u mfodych pacjent6w czesto obserwuje sifi poszerzenie lIKM w przebiegu
zwezenla polaczenia miedniczkowo - moczowodowego. Ponadto, w ramach zlozonych w toku rozprawy
sqdowej wyjasnien obwiniony lek. P .J stwierdzif, ze wizyta pacjenta trwa okolo 5 min (k. 98), co
w ocenie Naczelnego Sqdu Lekarskiego nie stanowi czasu wystarczajqcego na staranne zbadanie
pacjenta oraz dokonanie prawidfowej analizy informacji uzyskanych z badania fizykalnego oraz badan
dodatkowych (labor-atoryjnych, obrazowych). W realiach sprawy nalezy mlec na uwadze, iz
konsekwencjq zbyt kr6tkiej wizyty rnoze bye postawienie zfej diagnozy. Po przeprowadzeniu analizy
fresci sporzadzoneqo uzasadnienia orzeczenia OSL sfwlerdzic tez nalezy, it Sqd I Instancji nie zajqf
stanowiska w zakresie zarzutu braku prawidfowego prowadzenia dokumentacji medycznej przez
obwinionego lek. P J

W zaistniafej sytuacji procesowej za sfuszny uznae nalei:y zarzut przedwczesnego powofania
si~ przez OSL na zasad~ in dubio pro reo. Przypomniee bowiem nalezy, ze sam art. 61 ust. 2 ustawy
o izbach lekarskich znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy wqtpliwosci w zakresie stanu faktycznego
sprawy nie mogq zostae usuni~te w wyniku przeprowadzenia przez Sqd Lekarski stosownego
post~powania dowodowego. Zdaniem Sqdu Odwotawczego w tym zakresie istotne pozostaje, iz
w post~powaniu przed Sqdem I instancji nie zostaly przeprowadzone wszystkie "ujawnione" w sprawie
dowody. OSL nie skorzystaf z mozliwosci przestuchania lek. S: C _ ' kt6ry
wykonywaf badanie USG u pokrzywdzonej, a nast~pnie konsultowal jq w Poradni Chirurgicznej, jak i tez
nie zasi~gnqt opinii biegfego z zakresu urologii w zwiqzku z nieprawidtowym wynikiem badania USG
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Za nietrafny natomiast uznae nalezafo zarzut braku przeprowadzenia zawnioskowanego przez
pokrzywdzonq dowodu z zeznan swiadka dr. hab. n. med. A S, wykonujqcego
u pacjentki badanie USG jamy brzusznej w dniu 1 grudnia 2016 r. W tym zakresie wskazae bowiem
nalezy, iz kontakt swiadka z pokrzywdzonq ograniczyf si~ wylqcznie do badania USG. Skoro zas
obwinionemu nie zostaf postawiony zarzut braku nalezytej starannosci w wykonywaniu w/w badania, to
zdaniem Sqdu Odwofawczego wnioskowany przez pokrzywdzonq dow6d jawi si~ jako nieprzydatny do
stwierdzenia okolicznosci wskazanych we wniosku 0 ukaranie.

W zaistniafej w sprawie sytuacji procesowej samo. rozstrzygni~cie OSL, wydane wobec
obwinionego lek. P Ji , przedstawia sifi wi~c jako przedwczesne i nieuprawnione, przez co
istnieje koniecznose uchylenia zaskarzonego orzeczenia i przekazania sprawy obwinionego do
ponownego rozpoznania przez Sqd I instancji. OSL winien dokonae stosownego uzupelnienia materialu
dowodowego sprawy. Zdaniem Sqdu Odwolawczego jest to niezb~dne do poczynienia w sprawie
pelnych i jednoznacznych ustalen faktycznych; zas w dalszej kolejnosci - przeprowadzenia oceny co do
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zasadnosci postawionego w sprawie zarzutu (zajecla przez OSL stanowiska, ezy obwiniony lek. P
JI dopusci' sie wskazanegowe wniosku0 ukaranie przewinienia zawodowego).

Za niezasadne uznac natomiast nalezalo odwofanie zlozone przez pokrzywdzonq w stosunku
do obwinionego lek. St C Na wstepie przypomnlec nalezy, ze sprawa tepoz
obwinionegobyfa rozpoznawanaprzez Sqd Iinstancji w granieach postawionego obwinionemu zarzutu,
polegajqcegona prowadzeniu lakonicznej, niepefnej i nieczytelnej dokumentacji medycznej w postaei
brakuwywiadu, pelnego badania przedmiotowego oraz kr6tkich i nieczytelnych zapis6w w dokumentaeji
pacjentki. W takich tez granicaeh sprawa mogla zostac rozpoznana przez Sqd Odwofawezy. Stqd tez
wskazanew odwotaniu kwestie, dotyczace bl~du diagnostycznego, czy tez braku nalezyte] starannosct
przy wykonywaniu przez obwinionego badan diagnostyeznych, Naczelny Sad Lekarski byl obowiqzany
pozostawie bez rozpoznania, gdyi w przeciwnym wypadku doszfoby do. naruszenia przepis6w
postepowania, wskutek nieuprawnionego wyjscia przez Sqd II instancji poza granice postawionych
obwinionemu zarzut6w. Rozpoznanie sprawy w zakresie wskazanym w odwofaniu byfoby
r6wnoznaeznez orzekaniem przez Sad Lekarski bez skargi uprawnionego oskariyciela. Nalezy mlec na
uwadze, ii w postepowanlu dotyczqcym odpowledzlalnosc' zawodowej lekarzy nie jest dopuszczalne
przypisanie obwinionemu innego zachowania, niz to kt6re zostao zarzucone przez Rzecznika
Odpcwledzlalnosci Zawodowej. W tym kontekscie za niezasadny uznac naleiy r6wniez zarzut braku
przeprowadzeniazawnioskowanego przez pokrzywdzona dowodu z zeznan dr. hab. n. med. A
S , wykonujqcego badanie USG, gdyz wnioskowany dow6d jawi si~ jako nieprzydatny
do stwierdzeniaokolicznosci wskazanychwe wniosku 0 ukaranie.

W zwiqzku ze stawianym w odwofaniu zarzutem wymierzenia obwinionemu lek. S
. C kary razaco niewsp6fmiernej (zbyt niskiej) wskazac nalezy, iz razaca
niewsp6fmiernosekary zachodzic moze tylko w6wczas, gdy na podstawie ujawnionych okollcznosci
kt6re powinny rnlec zasadniczy wpfyw na wymiar kary, mozna przyja.e,ii zaehodzi wyrazna roznlca
pomledzy kara wymierzonq przez Sqd I instancji a kara, jaka. nalezaloby wymierzye w instancji
odwolawczej, w nastepstwie prawidfowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary,
przewidzianych w odpowiednio stosowanym art. 53 kodeksu karnego oraz w kontekscie zasad
uksztaftowanychprzez orzecznictwo.W tym zakresie orzeczona przez OSL kara, zdaniem Naczelnego
Sadu Lekarskiego uwzgh~dnia w spos6b wfasciwy wszystkie okolicznosci rzutujqce na wag~
zaistnialego przewinienia zawodowego. Wymierzajqc obwinionemu kar~, OSL byl obowiqzany wziqe
pod uwag~ stopien zawinienia i spolecznej szkodliwosci czynu, rodzaj i rozmiar ujemnych nast~pstw
przewinienia, potrzeb~ nalezytego oddziafywania kary, przy uwzgl~dnieniu zasad prewencji
indywidualnej jak i og6lnej, a takie motywacj~ sprawcy, spos6b jego dzia/ania, spos6b iycia przed
pope/nieniemprzewinienia, jak i postaw~ po jego popefnieniu (nakaz wynikajqcy z dyspozycji art. 53
kodeksu karnego). W tym kontekscie, zdaniem Sqdu Odwofawczego na korzyse obwinionego
z pewnosciq przemawia jego wsp6/praca z Okr~gowym Rzecznikiem Odpowiedzialnosci Zawodowej
w trakcie post~powania wyjasniajqcego, jak i tez z/oiony przez obwinionego wniosek 0 dobrowolne
poddanie .si~ karze. Dodatkowo zauwaiye naleiy, ii brak starannosci w prowadzeniu zapis6w
w dokumentacji medycznej cz~sto wynika z nadmiernego obciq_zenialekarza pracq, a tym samym
skr6ceniaczasu, jaki mozeon poswi~ciepacjentowi w trakcie wizyty. Z uwagi na powyisze priorytetem
ez~sto nie jest staranne opisanie wizyty, lecz wfasciwa rozmowa z pacjentem oraz przeprowadzenie
badania fizykalnego. Jednoczesnie zauwaiye nalezy, ii: potwierdzone w sprawie uchybienie - chociai:
stanowi naruszenie obowiqzujqcych przepisow - nie zaskutkowalo jednak iadnym zagroieniem dla
zdrowia pokrzywdzonej. Stqd tez wnioskowana przez pokrzywdzonq_sankcja (kara ograniczenia
zakresu czynnosci w wykonywaniu zawodu lekarza poprzez zakazanie obwinionemu wykonywania
badan USG) w istocie stanowi/abyreakcj~ penalna.niewspo/miernq_do wagi przewinienia zawodowego,
jakiego dopusci/ si~ obwiniony lek. Si C - Zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego
kary wymierzane przez Sq_dy Lekarskie nie mogq_ kaidorazowo skutkowae eliminacjq_ lekarza
z aktywnosci zawodowej, lecz przede wszystkim powinny miee charakter wychowawczy
i zabezpieczajqcyprzed ponownympope/nieniemprzewinienia zawodowego przez obwinionego. Istotne
pozostaje oczywiscie takie samo uwzgl~dnienie przy doborze kary potwierdzonego w sprawie stopnia
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spolecznej szkodliwosci przypisanego lekarzowi ezynu. W tym zakresie w oeenie Naezelnego Sqdu
Lekarskiego zastosowana przez OSL sankcja naleiyeie uwzgl~dnia potwierdzone w sprawie
okolicznosci zdarzenia (stopien spoleeznej i zawodowej szkodliwosci czynu). Jednoczesnie istotne
pozostaje,ii jej dolegliwosc odzwierciedlalastoplen winy lekarza. Tak wi~e orzeezonaw sprawie przez
OSL kara upomnienia, zdaniem Sqdu Odwofawezego pozostaje wystarczajqea, by obwiniony
lek. SI CI nabral krytycznego stosunku do popelnionego przewinienia oraz odezul
w spos6bwlasciwy negatywne konsekwencjeswojego czynu, co ostateeznie powinno zagwarantowac
pozytywnyaspekt przeprowadzonegopostepowania w postaci nalezyteqo postepowenla obwinionego
lekarzaw dalszej praey zawodowej.

Z uwagi na przywofanewyze] okoflcznosci celem pefnego wyjasnlenia wszystkich oko'icznosci
sprawy oraz rnalqc na uwadze ograniezenia wynikajqce z dyspozycji art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
2 grudnia2009 r. 0 izbach lekarskich (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.), NaezelnySqd
Lekarskidziafajqcna podstawie art. 92 ust, 1 wskazanej ustawy uchyli/ zaskarzoneorzeczenie z dnia 7
ezerwea2017 r. i skierowal sprawe obwinionegolek. p, J Ido ponownegorozpoznaniaprzez
Okreqowy Sqd Lekarski w K , Jednoczesnle, wobee stwierdzenia bezzasadnosci odwofania
pokrzywdzonej, z'ozoneqo w sprawie obwinionego lek. S CI , Naczelny Sqd
Lekarski utrzymaf w moey wydane wobee tegoz obwinionego orzeczenie Okr~gowego Sadu
Lekarskiegow K z dnia 28 czerwea2017 r. Samo nieuwzglfi!dnienieodwolania pokrzywdzonej,
zfoionego w sprawie obwinionego lek. S C, , zaskutkowaloobciazeniernSkarbu
Panstwapolowqkoszt6w postepowanlaodwolawczego.

-r--,

Czlonkowie
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