
Sygn. akt NSL Rep. 201/0WUl17
ORZECZENJE

dnia 12 stycznia 2018 r.

NACZELNY SAD LEKARSKI:
Przewodniczqcy: lek. Wojciech lqcki
Cztonkowie: lek. Piotr Minowski

lek. Jerzy Nosarzewski
lek. Grazyna Lesyng-Pawtowska
lek. dent. Mariola lyczewska

Protokolant: Agnieszka Wielgus
w obecnosci Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej
- lek. Grzegorza Wrony
po rozpoznaniu dnia 12 stycznia 2018 r. sprawy lek. J tl
nr.pwz:

obwinionej 0 to, fe:
w okresie od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 18 maja 2015 r. w NZOZ .E )11 przy
ut w M jako lekarz ginekolog nadzorujqcy przebieg ciqzy A ,
R, ., nie dotozyta nalezyte] starannoscl w procesie diagnostyczno-Ieczniczym pacjentki
w ten spos6b, ze stwierdzajqc od poczatku ciqzy powi~kszajqcq si~ zmlane torbielowata uznana
za torbiel jajnika prawego, a nastepnle od dnia 27 kwietnia 2015 r. wiedzqc, ze obserwowana zmiana
jest prawdopodobnie ropniem zlokalizowanym w mi~sniu I~dzwiowym wi~kszym prawym nie
skierowata pacjentki na konsultacje chirurgicznq lub do oddziafu patologii clazy, czym narazHa jq na
mozliwosc powiktania ciqzy i pogorszenia stanu jej zdrowia, tj. popefnienie przewinienia zawodowego
z art. 4 w zbiegu z art. 37 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty w zbiegu z art. 8 i 10 Kodeksu
Etyki Lekarskiej, W zwiazku z art. 53 ustawy 0 izbach lekarskich;

z powodu odwolana wniesionego przez obronce obwinionej
ad orzeczenia Okreqoweqo Sadu Lekarskiego w W
z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt OSL

zmienia zaskarzone orzeczenie Sqdu I instancji i uniewinnia oowiniona lekark~ od zarzucanego jej
przewinienia zawodowego opisanego w czesci wstepne] orzeczenia.
Kosztami postepowanla obciaza Skarb Parisfwa.
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NSL Rep. 201/0WUl17
Uzasadnienie

Okreqowy Sqd Lekarski w W (dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprawe
obwinionej lek. J t (nr PWZ: : ). Orzeczeniem z dnia 29 czerwca 2017 r. (sygn. akt
OSLo . OSL uznal lek. J l. za winnq popelnienia czynu, polegajqcego na tym,
it obwiniona w okresie od dnia 24 Iistopada 2014 r. do dnia 18 maja 2015 r., w NZOZ "E, I" przy
ul. w rv;, . jako lekarz ginekolog nadzorujacy przebieg ciazy p. A
R (uprzednio F J, nie dolozyla nalezytej starannosci w procesie diagnostyczno-
leczniczym pacjentki w ten spos6b, ze stwierdzajqc od poczatku clazy powi~kszajqcq si~ zmiane
torbielowatq, uznana za torbiel jajnika prawego, a nastepnie od dnia 27 kwietnia 2015 r. wiedzac, ze
obserwowana zmiana jest prawdopodobnie ropniem zlokalizowanym w miesnlu I~dzwiowymwi~kszym
prawym, nie sklerowala pacjentki na konsultacje chirurgicznq lub do oddzialu patologii ciazy, czym
narazilajq na rnozfwosc powiklania ciqzy i pogorszenia stanu jej zdrowia; tj. przewinienia zawodowego,
stanowiqcego naruszenie art. 4' w zbiegu z art. 37 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty
w zbiegu z art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zwiazku z art. 53 ustawy 0 izbach lekarskich i za to
wymierzyljej kare upomnienia. OSL obciszy! obwinlona kosztami postepowania w sprawie.

Od powyzszeqo orzeczenia OSL, pismem z dnia 2 Iistopada 2017 r. odwolanie do Naczelnego
Sqdu Lekarskiego zlozyla adw. J( 0 , obronca obwinionej lek. J l zaskarzalac
rozstrzyqniecieSqdu I instancji w calosci. W odwolaniu zarzucono:
- razqcq sprzecznosc w ustaleniach faktycznych - polegajqcq na jednoczesnym uznaniu za sp6jne,
logiczne i wiarygodne zeznan pokrzywdzonej p. A R, ' . oraz stwierdzeniu
w zaskarzonym orzeczeniu, jakoby obwiniona w dniu 27 kwietnia 2015 r. zapoznala sie z rzekomo
okazanym jej wtedy przez paclenike wynikiem badania MRI z dnia 20 kwietnia 2015 r., co pozostaje
w sprzecznoscl z zeznaniami samej pokrzywdzonej, zlozonyrni na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r.,
kt6ra stwierdzila, ze nie ma pewnosci, aby wynik i opis wymienionego badania MRI z dnia 20 kwietnia
2015 r. okazala obwinionej, przez co w konsekwencji zeznania pokrzywdzonej zostaly uznane przez
OSL za niewiarygodne - co wprost wynika z zapisu CD nagrania rozprawy z dnia 29 czerwca 2017 r.
- rzufujac na sprzecznosc pomi~dzy uzasadnieniem ustnym orzeczenia, a jego uzasadnieniem
pisemnym;
- naruszenie prawa materialnego, tj. art. 4 oraz art. 37 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz art. 53 ustawy 0 izbach lekarskich, polegajqce na wadliwym przyj~ciu przez OSL, ze post~powanie
obwinionej wobec pacjentki p. A R odbiegalo od przyj~tego w danych
okolicznosciachwzorca nalezytej starannosci, podczas gdy podawane przez pacjentk~ informacje oraz
wykonywane badania morfologiczne i USG nie mogly wzbudzic wqtpliwosci obwinionej - a co za tym
idzie - nie mogq skutkowac potwierdzeniemw sprawie odpowiedzialnosci zawodowej;
- naruszenie przepis6w post~powania, tj. art. 5 §2 k.p.k. poprzez jego niezastosowanie w niniejszym
s!anie sprawy oraz art. 4 k.p.k. r art. 7 k.p.k. poprzez brak przyznania, ze obwiniona w dniu 27 kwietnia
2015 r. nie dysponowala wynikiem MRI z dnia 20 kwietnia 2015 r., przez co nie mogla rozpoznac
u pacjentki ropnia sr6dmi~sniowego i wdrozyc adekwatne post~powanie diagnostyczne, kierujqc
pokrzywdzonqna konsultacj~ chirurgicznq lub do oddzialu patologii ciqzy.
W odwolaniu zawnioskowano:
- 0 zmian~ zaskarzonego orzeczenia w calosci i uniewinnienie obwinionej od popelnienia zarzuconego
jej czynu,
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- ewentualnie 0 uchylenie zaskarZonego orzeczenia i przekazanie sprawy obwinionej lek. J
! . do ponownego rozpoznania przez Sqd I instancji.

Naczelny S'ld Lekarski zwazyt, co nastepuje:
Odwotanie strony obwinionej okazalo si~ zasadne.
Zdaniem Sqdu " instancji istotnie w sprawie brak jest podstaw do zgodnego z prawem

potwierdzenia odpowledztahoscl zawodowej lek. JI i za zarzuconej jej przewinienie
zawodowe.

Naczelny Sqd Lekarski w wyniku przeprowadzenia analizy dowod6w zebranych w aktach
sprawy oraz uwzgl~dniajqc caloksztalt ujawnionych w niej okolicznosci, stwierdzif, lz w realiach sprawy
nie rnoznajednoznacznie przyjqC, iz obwiniona lek. J 't i W dniu 27 kwietnia 2015 r. zapoznala
sie z wynikiem badania MRI z dnia 20 kwietnia 2015 r. W tym zakresie nalezy podzielic zarzut
odwotania, kwesflonulacv zasadnosc dokonanej przez OSL oceny wiarygodnosci zeznari
pokrzywdzonej p. A R

Stusznie zwr6cono uwag~ w odwolaniu, iz Sqd I instancji bezpodstawnie przyjqf, iz zeznania
pokrzywdzonej pozostaia sp6jne, logiczne i wiarygodne. Naleiy miec na uwadze, iz fakt zapoznania si~
przez obwinionq w dniu 27 kwietnia 2015 r. z rzekomo okazanym jej wtedy przez pacjentk~ wynikiem
badania MRI nie znajduje potwierdzenia w fresci zeznari pokrzywdzonej zlozonych na rozprawie w dniu
29 czerwca 2017 r., kiedy to pokrzywdzona stwierdzifa, ze nie ma pewnosci co do tego, ze
przedmiotowy wynik i opis badania MRI okazata obwinionej. Analiza akt sprawy, a w szczeqolnoscl
tresc protokolu z rozprawy, jednoznacznie wskazuje na zaistnienie w realiach sprawy podniesionej
sprzecznosci w zeznaniach pokrzywdzonej. Skora zatem pokrzywdzona, mimo uprzedniego
stwierdzenia, ze okazala oba wyniki badari (USG i MRI), na rozprawie potwierdzHa jednoznacznie
okazanie tylko wyniku badania USG, to zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego w przedmiotowej
sprawie w kontekscle dyspozycji art. 61 ust. 2 ustawy 0 izbach lekarskich brak jest podstaw do
poczynienia w tym zakresie ustaleri przez Sqd Lekarski na niekorzysc obwinionej. W ocenie Sqdu
Odwofawczego ujawniony brak konsekwencj w zeznaniach pokrzywdzonej nie pozwala na
potwierdzenie ich wiarygodnosci w stopniu, warunkujqcym uznanie ich jako podstawy przylecia
w sprawie winy lek. J. I L 1. Istotne w tym aspekcie pozostaje, iz w postepowaniu przed Sqdami
Lekarskimi nie mozna domniernywac istnienia okolicznosci, majqcych stanowic podstawe
odpowiedzialnosci zawodowej lekarza.

Jakkolwiek zlozone w sprawie wyjasnienia obwinionej tez cechuje pewna niespojiosc
(szczeg6lnie na etapie postepowania wyjasniajqcego), to jednak oswladczenla wiedzy obwinionej
zaprezentowane na rozprawie przed Sqdem I instancji korespondujq z ujawnionq w sprawie
dokumentacjq, z kt6rej jasno wynika, ze lek. J l nie rniala wiedzy na temat wyniku MRI. Stqd
tez w realiach sprawy nalezy przyjqc, iz obwiniona nie mogfa powziqc informacji wskazujqcej na
zasadnosc podejrzenia ropnia, przez co nie zaktualizowafa si~ po jej stronie powinnosc pokierowania
pokrzywdzonej na dalsze konsuitacje, czy tez na obserwacj~ szpitalnq w warunkach oddziafu patologii
ciqzy. Nie moze wi~c w swietle cafoksztaltu ujawnionych w sprawie okolicznosci oraz
przeprowadzonych dowod6w ostac si~ sformufowany we wniosku 0 ukaranie zarzut, wskazujqcy na
brak nalezytej reakcji lekarskiej ze strony obwinionej. Zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego
w sprawie nie mozna zasadnie przyjqC, iz post~powanie obwinionej, zaprezentowane wobec pacjentki
p. A! . R ,. odbiegafo od przyj~tego w danych okolicznosciach wzorca nalezytej
starannosci. Podstawowe znaczenie posiada w tym zakresie fakt, iz podawane przez pacjentk~
informacje oraz wykonywane badania morfologiczne i USG nie mogfy wzbudzic po stronie obwinionej
dalej idqcej ostroinosci lekarskiej. W swietle potwierdzonych w sprawie fakt6w opieka lekarska
sprawowana nad ciqzq p. A . R .. nie moze byc oceniana jako odbiegajqca od
uznanych wzorc6w nalezytej starannosci. Mimo niezaprzeczalnych element6w patologii ciqzy,
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w sprawie nie mozna PrzYJCic,ze obwiniona w jakikolwiek spos6b zbagatelizowata, bqdz tez
potraktowafa nie dose wnikliwie te objawy, kt6re w potwierdzonym przypadku mogfy wymagae gt~bszej
diagnostyki. Nalezy miee na uwadze, iz wyniki przeprowadzonych badari klinicznych i laboratoryjnych,
kt6rymi dysponowata obwiniona, nie wskazywaty na konlecznosc zakwalifikowania stwierdzonej zmiany
torbielowatej jako zmiany zapalnej (ropnia). W tym zakresie nie byto wiec potrzeby pogt~biania
diagnostyki. W zaistniafej sytuacji trudno zatem 0 uzasadnione stawianie obwinionej lek. J
L . zarzutu, it nie dofozyfa nalezyte] starannosci w procesie diagnostyczno-Ieczniczym w zwiazku
z nadzorowaniem ciqiy p. A R. Tym samym, w ocenie Naczelnego Sadu
Lekarskiego w sprawie nie wypetnify si~ znamiona przewinienia zawodowego zarzuconego obwinionej.
Poczynione w sprawie ustalenia faktyczne nie wskazuja, iz obwiniona lek. J . L naruszyta
wymogi, wynikajqcych z dyspozycji art. 4 w zw. z art. 37 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz z art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Majqc na uwadze powyzsze, Naczelny Sqd Lekarski dziatajqc 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.)
zrnienll zaskarzone orzeczenie Okreqoweqo Sadu Lekarskiego w W uniewinniajqc obwniona
lek. J, t., od popeblenia zarzuconego jej przewinienia zawodowego. 0 kosztach postepowania
w sprawie orzeczono na podstawie art. 89 ust. 4 zd. 3 ustawy 0 izbach lekarskich.
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