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Sygn. akt NSL Rep. 203/0WUf17
ORZECZENIE

dnia 12 stycznia 2018 r.
NACZELNY SAD LEKARSKI:
Przewodniczqcy: lek. Grazyna Lesyng-Pawlowska
Czlonkowie: lek. Wojciech lqcki

lek. dent. Mariola lyczewska
lek. Piotr Minowski
lek. Jerzy Nosarzewski

Protokolant: Agnieszka Wielgus

w obecnosci Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
- lek. Grzegorza Wrony
po rozpoznaniu dnia 12 stycznia 2018 r. sprawy lek. K
nr pwz..

obwinionej 0 to, ze:
pelniac obowiazk' lekarza w .K • s.c. Dom Seniora w D, gm. S
nie doloi:yfa nalezytych staran w opiece medycznej nad 84-letnim pacjentem p.T
Gr (przyj~tym do tej plac6wki w dniu 19 wrzesnia 2014 r. po zfamaniu koscl udowej, leczonym
operacyjnie z rozpoznana nadto demencjq starcza) w ten spos6b, ze: stwierdzajqc w dniu
01' pazdziernrka 2014 r. .zmlany osluchowe nad polami plu'cnymi wdroiyfa leczenle auqrnentnem
i mimo pogarszajqcego si~ stanu zdrowia nie skierowala chorego do szpitala i czym narazila zdrowie
pacjenta (wskutek interwencji rodziny w dniu 12 pazdziernika 2014 r. zostal on przewieziony karetka
PR i przyj~ty w stanie skrajnie ci~ikim z powodu zapalenia pluc do Szpitala), tj. popelnienie
przewinienia zawodowego z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zbiegu z art. 4 ustawy 0 zawodach
lekarza i lekarza dentysty;

(wczesniej M )

z powodu odwofania wniesionego przez obrorice obwinionej lekarki
od orzeczenia Okr~gowego Sqdu Lekarskiego w W
z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt OSL

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

Przewodnlczacy

C;;~J"'~
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Uzasadnienie

Okr~gowy Sqd Lekarski w Warszawie (dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprswe
obwinionej lek. Kc C (wczesnle] M ,nr PWZ: .: Orzeczeniem z dnia 31 sierpnia
2017 r, (sygn. akt OSL ) OSL:
- uznal obwinlona za winna popefnienia czynu, polegajqcego na tym, iz obwiniona pefniac obowiqzki
lekarza w "K " s.c, Dom Seniora w D gm, S . nie doloiyla naleiytych
starari w opiece medycznej nad 84-letnim pacjentem p. T G (przyj~tym do tej
plac6wki w dniu 19 wrzesnla 2014 r., po zlarnanlu koso' udowej, leczonym operacyjnie z rozpoznsna
nadto dernencja starcza) w ten spos6b, ze: stwierdzajqc w dniu 1 paidziemika 2014 r. zmiany
osfuchowe nad polami plucnyrni, wdroiyla leczenie Augumentinem i mimo pogarszajqcego si~ stanu
zdrowia nie skierowala chorego do szpitala, czym narazila zdrowie pacjenta (wskutek interwencji
rodziny w dniu 12 paidziernika 2014 r. zostal on przewieziony karetka PR i przyj~ty w stanie skrajnie
clezkirn z powodu zapalenia pluc do szpitala); tj. przewinienia zawodowego, stanowiqcego naruszenie
art, 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zbiegu z art, 4 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty i za to
wymierzyl obwinionej kare upomnienia;
- uniewinnif obwinionq od popelnienia czynu, polegajqcego na tym, ii obwiniona w czasie i miejscu jak
wyze] prowadzila dokurnentacje rnedyczna pacjenta w spos6b niezgodny z obowiqzujqcymi przepisami:
wpisy do historii choroby sa prawie wylqcznie oparte 0 raporty pieleqnlarskie, bez wfasnych obserwacji
lekarza, co rnialo stanowi6 naruszenie art. 41 ust. 1 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty
i przepis6w ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- obciqzyl obwinionaorazSkarb Pansfwa kosztarni postepowanla w sprawe po polowle.

Od wskazanego orzeczenia OSL, pismem z dnia 6 listopada 2017 r. odwolanie zlozyf adwokat
M S; '. obrorica obwinionej lek. K C (wczesnie] M. j, zaskariajqc
rozstrzyqniecie Sadu I instancji w czesc' przypisujqcej jej win~. W odwolaniu zarzucono:
- obraze przepis6w postepowania, rnaiaca wplyw na fresc wydanego przez OSL orzeczenia,
w nastepstwle naruszenia art. 61 ust. 2 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez odczytanie wszelkich
wqtpliwosci co do stanu faktycznego sprawy na nlekorzysc obwinionej (zwfaszcza w kwestii
pogarszajqcego sie stanu chorego w okresie, w kt6rym obwiniona miafa z nim kontakt, poprzez
bezpodstawne przyznanie wiarygodnosci zeznaniom czfonk6w rodziny pokrzywdzonego w sytuacji,
w kt6rej co innego wynikafo z zapis6w dokumentacji medycznej, kt6ra jednoczesnie nie zostala
zakwestionowana przez OSL);
- obraz~ przepis6w post~powania, majqcq wpfyw na tresc wydanego przez OSL orzeczenia,
w nast~pstwie naruszenia art. 61 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez naruszenie zasady
swobodnej oceny dowod6w (w szczeg61nosci poprzez zakwestionowanie dlugosci leczenia
antybiotykiem pacjenta p, T G " jak i poprzez dowolne przyj~cie, ze stan pacjenta
ulegl pogorszeniu w sytuacji, kiedy literatura fachowa i wytyczne dotyczqce leczenia zapalenia pluc
dopuszczajq pi~ciodniowe stosowanie antybiotyku u chorych na zapalenie pluc, zas relacja rodziny nie
powinna stanowi6 podstawy do oceny stanu zdrowia pacjenta);
- obraz~ przepis6w post~powania, majqcq wplyw na trese wydanego przez OSL orzeczenia,
w nast~pstwie naruszenia art, 89 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez sporzqdzenie uzasadnienia
zaskarionego orzeczenia w spos6b lakoniczny i bez zachowania nalezytej starannosci, co uniemoiliwia
kontrol~ sposobu ustalenia przez Sqd I instancji nieprawidlowosci W ordynacji Augumentinu przez
obwinionq (OSL nie podaf, jakie dowody zgromadzone w toku post~powania stanowiq podstaw~
ustalen, ze leczenie p. T G przez 5 dni tymze antybiotykiem bylo nieprawidfowe, nie

Strona 1 z 3



....-..

wskazal, w ktorym momencie powstala koniecznosc zlecenia ustalenia parametrow nerkowych
pacjenta, jak i w ktorym momencie na'ezalo rozwaiyc podanie pacjentowi dwoch antybiotykow
i dlaczego skoro w chwili, kiedy obwiniona mogla go obserwowac, jego stan ulegal poprawnie, wreszcie
OSL nie wyjasnit, dlaczego przyjq_lza bezpodstawny wniosek obwinionej wskazujq_cy,ze stan pacjenta
sle poprawit, jednoczesnie nie wskazujac w kt6rym momence nastqpito pogorszenie si~ stanu zdrowia
pacjenta, na ktore obwiniona nie zareagowala);
- blqd w poczynionych w sprawie ustaleniach faktycznych, kt6ry doprowadzil OSL do wydania
orzeczenia skazujqcego obwinlona, a kt6ry polega na wadliwym przyieciu, ze stan pokrzywdzonego
w okresie, w ktoryrn obwiniona mogla i powinna byla reaqowac pogorszyl sle na tyle znaczaco, ze
wykreowal obowlazek obwinionej do podjecia szeregu dzalan, kt6re przytoczyl OSL w uzasadnieniu
wydanego orzeczenia w sytuacji, w ktorej Sq_d1 instancji stracH z pola widzenia, ze ostatni kontakt
obwinionej z pacjentem nastapll w dniu 9 pazdzlernka 2014 r., kiedy parametry pacjenta w oqole nie
wskazywaly na rozwijajq_cesi~ zapalenie pluc.
W odwolaniu zawnioskowano:
- 0 zrnlane zaskarzoneqo orzeczenia i uniewinnienie obwinionej w calosci od zarzuconego jej czynu;
- ewentualnie 0 uchylenie zaskarionego orzeczenia i przekazanie w tym zakresie sprawy obwinionej
lek. K C, (wczesniej M .1 do ponownego rozpoznania przez Sqd I instancji.

Naczelny Sild Lekarski zwazyf, co nastepuje:
Odwolanie obroricy obwinionej okazalo si~ zasadne w zakresie, w jakim wskazywalo na

potrzebe uchylenia zaskarionego orzeczenia OSL, celem przekazania sprawy obwinionej lek. K
C do ponownego rozpoznania przez Sq_dI instancji.

Zarzut wskazujqcy na naruszenie przez OSL art. 61 ust. 2 ustawy 0 izbach lekarskich poprzez
rozstrzyqnlecie ...nieusuwalnych wqtpliwosci na niekorzysc obwinionej przede wszysfklrn w zakresie
pogarszajq_cegosie stanu zdrowia pacjenta w okresie, gdy obwiniona rnlala z nim kontakt, z przyczyn
obiektywnych nie magI zostac uwzpledniony przez Naczelny Sq_dLekarski. Naleiy bowiem mlec na
uwadze, iz OSLw tym zakresie nie rozstrzygal dostrzeionych przez siebie wq_tpliwosci,lecz przyjq_tteze
o pogarszajq_cymsi~ stanie zdrowia pacjenta poprzez bezposrednie odwolanie si~ do tresci zeznan
czlonkow rodziny p. T G

Zdaniem Naczelnego Sq_duLekarskiego przedmiotowe zeznania winny zostae poddane bardziej
szczegolowej analizie i ocenie przez OSL. W szczegolnosci Sq_dI instancji winien podjq_cprob~
ustalenia w oparcia 0 wskazane srodki dowodowe momentu, w kt6rym nastqpHo pogorszenie stanu
zdrowia p. T. G . W tym zakresie istnieje potrzeba konfrontacji zeznan czlonkow
rodziny pacjenta z oswiadczeniami wiedzy, pochodzq_cymi od personelu placowki. Istnieje zatem
procesowa koniecznosc przesluchania przez OSL pozostalych lekarzy oraz piel~gniarek, pracujq_cych
w ilK 11 s.c. Dom Seniora w D w okresie pobytu p. T G I.

W aktualnym stanie sprawy trudno odmowic zasadnosci zarzutowi odwolania, wskazujq_cemu
na naruszenie przez OSL wymogow, wynikajq_cychz dyspozycji art. 61 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich
w nast~pstwie bezpodstawnego zakwestionowania dlugosci leczenia pacjenta antybiotykiem oraz
dowolnego przyj~cia przez Sq_dr instancji, ie stan pacjenta ulegf pogorszeniu jUi w dniu 9 pazdziemika
2014 r. Zdaniem Naczelnego Sq_duLekarskiego weryfikacja tych elementow stanu faktycznego sprawy
winna nastqpic przy udziale bieglego. OSL winien miee na uwadze, ii zeznania czlonkow rodziny
chorego nie mogq_stanowie samoistnej podstawy do oceny przez Sqd Lekarski stanu zdrowia pacjenta.

W ramach ponownego rozpoznania sprawy OSL winien rozwaiye dopuszczenie dowodu
z opinii bieglego pulmonologa. Przedmiotem opinii naleiy uczynic ocen~ prawidlowosci leczenia
p. T; G w trakcie jego pobytu w . ilK; ., s.c. Dom Seniora w C
Biegly powinien zajq_cstanowisko co do slusznosci (zasadnosci) wtqczenia antybiotyku oraz samej
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dtugosei leezenia nim paejenta. Biegly powinien wypowiedziec si~ rowniez na temat ewentualnej
kontecznosct wykonania w analizowanym w sprawle przypadku badania RTG ptue i badar'l
laboratoryjnyeh krwi oraz ocenic, ezy leczenie paejenta bez przeprowadzenia tychze badar'l byto
wlasciwe. Sqd I instaneji powinien takze ustalic, ezy w dniu 9 paldziernika 2014 r., gdy paejent by!
badany przez obwiniona, jego stan by! stabilny, ezy tsz poqorszy' si~ na tyle, ze lekarz prowadzqcy
winienpodjqc w tym dniu dodatkowedzialania.

Uehylenie zaskari:onego orzeezenia oraz przekazanie sprawy do ponowneqo rozpoznania
przez Sqd I instancji pozostaje niezbedne dla pelnego i rzetelnego wyjasnienia wszystkich istotnyeh
okolcznoscl, rzutujqcych na ocene zasadnosci postawionegoobwinionej zarzutu. Kluezowe w sprawie
pozostaje przeprowadzenie dowodu z opinii biegfego pulmonologa. Istotne znaczenie posiada samo
ustalenie stanu zdrowia p. T G w dniu 9 paldziernika 2014 r., tj. w6wczas gdy
obwiniona lek. K C miala ostatni kontakt z pacjentem.

W zwiqzku z powyzszyrn, celem przeprowadzenia pelnej analizy sprawy przez Sqd I instancji,
NaezelnySqd Lekarski dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. a izbach
lekarskieh (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 r., paz. 522 ze zm.) uchylil zaskarzone orzeczenie i skierowal
sprawe obwinionej lek. K Cl ,(wczesniej M . do ponownego rozpoznania przez Okreqowy
Sqd Lekarskiw W.

PrzewodniczClCY
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