
Sygn. akt NSL Rep. 148/0WUl17
ORZECZENIE

dnia 12 stycznia 2018 r.
NACZELNY SI\D LEKARSKI:
Przewodniczqcy: lek. Piotr Winciunas
Cztonkowie: lek. Wojciech Lacki

lek. Piotr Minowski
lek. Graiyna Lesyng-Pawtowska
lek. Jerzy Nosarzewski

Protokolant: Agnieszka Wielgus
w obecnoscl Zastepcy Naczelnego Rzecznika Odpowedzialnosci Zawodowej
- lek. Waldemara Naze

po rozpoznaniu w dniach 17 listopada 2017 r. i 12 stycznia 2018 r.
sprawy dr n. med. r )s -
nr.pwz:

obwinionego 0 to, ze:
nie doloiyl starannosci w postepowanlu lekarskim zaprezentowanym w okresie od 07 do 13 lutego
2013 r. w czasie leczenia pooperacyjnego p. Pi Me w Oddziale Klinicznym Chirurgii
Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Oqolne] Szpitala
im. w b , co pblegalo na nlepodieclu decyzji 0 relaparoskopii u p. P M:
pomimo istniejqcych ku temu wskazan tj. popelnienie przewinienia zawodowego polegajqcego na
naruszeniu art. 4 ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2015 poz. 464) w zw. z art. 8 Kodeksu Etyki lekarskiej;

_--"

z powodu odwolania wniesionego przez obronce obwinionego
od orzeczenia Okregoweqo Sqdu Lekarskiego w b
zdnia 19 stycznia 2016 r., sygn. akt -
oraz
uchylenia orzeczenia Naczelnego Sqdu Lekarskiego z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt NSL
Rep. 97/0WU116 - wyrokiem Sqdu Najwyiszego, Izba Karna, Wydzial VI, z dnia 08 czerwca 2017 r.,
sygn. SDI:

utrzymuje w mocy zaskarione orzeczenie Sadu I instancji

Kosztami postepowania obciaza obwinionego lekarza.

.r----przewodniczC\cy

(AJ&.a~.~.
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NSL Rep. 148/0WUl17

UZASADNIENIE

Okreqowy Sqd Lekarski w t. (dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprawe
obwinionego dr. n. med. T S . (nr PWZ: ' ). Orzeczeniem z dnia 19 stycznia
2016 r. (sygn. akt ) OSL uznal obwinionego za winnego popefnienia czynu, polegajqcego
na tym, iz obwiniony nie dofozyf nalezyte] starannosct w postepowaruu lekarskim, zaprezentowanym
w okresie od dnia 7 lutego 2013 r. do dnia 13 lutego 2013 r" w czasie leczenia pooperacyjnego p. P
M w Oddziale Klinicznym Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Og61nej

i Szpitala im. _ w l ,co polegafo na nlepodieciu decyzji
o relaparoskopii u p. P M pomimo istniejqcych ku temu wskazari, tj. przewinienia
zawodowego stanowiqcego naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw. z art. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Oz. U. z 2015 r., poz. 464) i za to
na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich wymierzyf mu kar~
nagany. OSL na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy 0 izbach lekarskich obciqzyf obwinionego lekarza
kosztami postepowanla w kwocie 1.823zl, na rzecz Okr~gowej Izby Lekarskiej w l

Od powyzszeqo orzeczenla OSL, pismem z dnia 14 marca 2016 r. odwofanie do Naczelnego
Sqdu Lekarskiego zfozyf obronca obwinionego, adwokat R . M , zaskarzalac
rozstrzygni~cie Sqdu I instancji w caloscl W odwofaniu zarzucono bfqd w ustaleniach faktycznych,
prowadzacych do wydania orzeczenia skazujqcego, w sytuacji gdy zebrany w sprawie materiaf
dowodowy, w zakresie postawionego zarzutu, powinien skutkowac wydaniem orzeczenia
uniewinniajqcego. Nadto odwofujqcy zarzucif niezasadne oddalenie przez OSL wniosku
o przeprowadzenie dowodu z zeznan swiadk6w: M ' K .. iSS;

W odwofaniu zawnioskowano 0:

- zrnlane zaskarionego orzeczenia poprzez uniewinnienie obwinionego lekarza od popefnienia
zarzuconegomu czynu,

- przeprowadzenie uzupefniajqcegodowodu z ustnej opinii prof. K' P

W wyniku rozpoznania odwofania Naczelny Sqd Lekarski orzeczeniem z dnia 23 czerwca
2016 r. (sygn. akt NSL Rep. 97/0WU/16) zmienif zaskarzone orzeczenie Sqdu I instancji i uniewinnif
obwinionego lekarza od zarzutu postawionego we wniosku ukaranie, obciqzajqc Skarb Panstwa
kosztami postepowania w sprawie. Orzeczenie Sqdu " instancji zapadlo przy dw6ch gfosach odrebnych
czfonk6wskfadu orzekajqcego.

Pismem z dnia 28 Iistopada 2016 r. kasacje od orzeczenia Naczelnego Sadu Lekarskiego
zfozyfa adwokat A . . R , pefnomocnik pokrzywdzonej p. AM, zaskarzalac
rozstrzyqnlecleSadu " instancji w caloscl na nlekorzysc obwinionego. W kasacji zarzucono:

- naruszenie przepis6w postepowania, kt6re rnlalo istotny wpfyw na tresc rozstrzygni~cia poprzez
obraze art. 89 ust. 3 pkt 1 ustawy 0 izbach lekarskich w z« z art. 457 §3 k.p.k. i art. 424 § 1 i 2 k.p.k.
poprzez wadliwe sporzadzenle przez Sad " instancji uzasadnienia zaskarionego orzeczenia, wskutek
zaniechania przedstawienia oceny prawnej zachowania obwinionego oraz brak wskazania dowod6w,
kt6re zawazyly na przyj~ciu odmiennych niz Sqd I instancji ustalenw sprawie;

- naruszenie art. 61 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich w zW.z art. 410 k.p.k. art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k.,
art. 433 k.p.k. oraz art. 193 § 1 k.p.k. wskutek naruszenia zasad swobodnej oceny dowod6w poprzez
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wybi6rcz~ arbitraln~ jednostronna oraz nlepelna ocene zgromadzonego w sprawie materialu
dowodowego, w spos6b niezgodny z kryteriami ustawowymi.

W kasacji zawnioskowano 0 uchylenie zaskarionego orzeczenia Naczelnego SctduLekarskiego
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez SctdOdwolawczy,

Sctd Najwyiszy wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017 r. (sygn. akt SDI 22/17) uchylif zaskarzone
orzeczenie Naczelnego Sctdu Lekarskiego i przekazal sprawe obwinionego dr. n. med. T
S: do ponownego rozpoznania w postepowaniu odwolawczym. Zdaniem Sctdu Najwyiszego
sporzadzone przez Naczelny Sctd Lekarski uzasadnienie orzeczenia z dnia 23 czerwca 2016 r. nie
spemia warunk6w wskazanych. wart. 89 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich. W szczeg61nosci Sctd
Odwolawczy nie ocnlos! si~ do opinii biegfego prof. K P kt6ra w sprawie stanowila jedna
z podstaw uznania przez OSL winy dr. n. med. T S , Sad Najwyiszy zobowlaza'
Naczelny Sctd Lekarski do powt6rnego rozpoznania odwolania obroricy obwinionego, w tym do
rozpoznania zgfoszonych tarnze wniosk6w dowodowych oraz do przeprowadzenia wszechstronnej
analizy i oceny caoksztaltu okollcznoscl i dowod6w ujawnionych w sprawie przez OSL, w ewentualnie
zaktualizowanym ich stanie, a takze do wyraienia swojego stanowiska co do istoty sprawy
w uzasadnieniu, zgodnie z wymogami wynikajctcymi z art. 89 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich.

Naczelny St\d Lekarski zwazyl, co nastepuje:

Odwofanie obroricy obwinionego dr. n. med. T s okazalo si~ niezasadne.

Naleiy miec na uwadze, ii Sctd Odwofawczy rozpoznawal sprawe ponownie po uchyleniu
poprzedniego orzeczenia Naczelnego Sctdu Lekarskiego przez Sctd Najwyiszy. W aktualnym
postepowanlu odwolawczym, po rozpoznaniu wniosk6w dowodowych, Naczelny Sad Lekarski dopuscll
dow6d z opinii uzupehlaiace] bieglego prof. K - Pi Zdaniem SctduOdwolawczego wnioski
osobowe obroricy obwinionego 0 przesluchanie swiadk6w: dr M . K oraz
dr. SI S . zawarte w pismie z dnia 13 lipca 2015 r., (ponownie podniesione w trakcie
rozprawy przed Sadern I instancji oraz w tresci samego odwofania) zostaly prawidtowo oddalone
zar6wno w postepowaniu wyjasniajctcym, jak i w toku postepowania przed Sadern I instancji. W ocenie
Naczelnego Sadu Lekarskiego okollcznosci, kt6re mialy bye udowodnione (zgodnie z teza obrony) nie
majct znaczenia dla rozstrzyqniecla sprawy w swietle tresci postawionego obwinionemu zarzutu.
Lekarze ci nie byli lekarzami prowadzacyn» i to nie do nich nalezaty decyzje terapeutyczno-Iecznicze
podejmowane wobec chorego.

Wniosek dowodowy 0 przesluchanie prof. T -, G, na okollcznosc jego
obecnosci przy zabiegu usuni~cia zbiornika ropy w powlokach brzusznych pacjenta i ustalenia, ii po
usuni~ciu zbiornika ropy stan pacjenta ulegl poprawie, r6wniez z wyiej wskazanych przyczyn nie byf
zasadny i konieczny do wydania rozstrzygni~cia w sprawie. Dalsze wnioski osobowe obrony
o przestuchanie piel~gniarek: R ". Ai . M . A '" E W'
(zloione dopiero w toku obecnego post~powania odwolawczego) na okolicznosc ponadprzeci~tnej
troski obwinionego 0 stan zdrowia pacjenta r6wniei podlegafy oddaleniu z tych samych przyczyn jak
powyiej. Istota sprawy dotyczyla ustalenia, czy wfasciwym bylo post~powanie obwinionego w zakresie
niepodj~cia przez niego decyzji 0 rewizji jamy brzusznej, nie zas ustalenie waloru troski obwinionego.
Naleiy podkreslie, ii okolicznosci zgonu pacjenta wynikajq wprost ze zgromadzonego w aktach
materialu dowodowego.

R6wniei nie zaslugiwat na uwzgl~dnienie wniosek dowodowy obroricy w zakresie uzupelnienia
pytari do biegtego prof. K . P Naleiy podkreslic, ii strony zostaty zobowiqzane do
zloienia pytari do biegtego na rozprawie w dniu 17 listopada 2017 r. - w terminie 7 dni. Odpowiadajctc
na wezwanie, obrorica przeslat pytania i po ich analizie 29 listopada 2017 r. Naczelny SctdLekarski, na
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posiedzeniu niejawnym, dopusell dowod z opinii uzupefniajqcej biegfego prof. K P
Nastepnle obrorica nadesfaf uzupefnienie wniosku dowodowego po terminie, wskazujqc na swojq
chorobe w dacie spcrzadzanla pierwotnego wniosku w dniu 24 listopada 2017 r. Okoncznoscchoroby
nie byfa wowczas podnoszona. Nadto obrorica nie wnosif z tego powodu 0 przedfuienie terminu na
zlozenla wniosku z pytaniami do biegtego. W ocenie Sqdu Odwotawczego takie dziatanie
profesjonalnego obroncy zastuguje na potraktowanie jedynie w kategoriach akcji procesowej,
zmierzajqcej do przedtuienia biegu postepowanla przed Sqdem Lekarskim. Dodatkowo wskazac
nalezy, ze uzupefnienie wniosku dowodowegozawierato pytania do biegtego, nie majqce znaczenia dla
rozstrzygni~ciasprawy, a czesc ich byfa de facto powielona.

Zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego w iadnym stopniu nie ujawnify si~ w sprawie
przesfanki, ktore warunkowatyby wydanie orzeczenia reformacyjnego w stopniu pozwalajqcym na
uniewinnieniedr. n. med. T S od popetnieniazarzuconego mu czynu.

W szczeqolnosci nietrafny pozostaje podniesiony w odwofaniu zarzut bf~du w ustaleniach
faktycznych poprzez uznanie, iz zebrany w sprawie material dowodowy, w zakresie postawionego
zarzutu, powinien skufkowac wydaniem orzeczenia uniewinniajqcego. Jak wynika z uzasadnienia
orzeczenia OSL, podstawa przypisania winny obwinionemu bylo ustalenie, iz nlestarennosc
obwinionegowyrazifa si~ w nieprzeprowadzeniu relaparoskopii, pomimo istniejqcych ku temu wskazan,
W swietle okollcznoscl sprawy nie ulega wqtpliwosci, ze pacjent p. P M zgfaszafdolegliwosci
bolowe brzucha jui nastepneqo dnia po zabiegu, tj. w dniu 5 lutego 2013 r., a w dniu 7 lutego 2013 r.
jego stan dramatycznie si~ poqorszy'. Tego dnia stwierdzono u chorego dusznosc i bladosc powlok,
pojawify si~ skargi na bole brzucha i biegunk~. Pacjentowi podano doustnie kontrast i na skopii nie
potwierdzono nleszczelnoscl, a nastepnle wykonano USG, gdzie stwierdzono lstotna ilose wolnego
p/ynuw jamie brzusznej i .zapadnlete swiaUomi~kkiego drenu w powfokach", co Uumaczyfobrak tresci
w drenie z jamy otrzewnowej. W tym samym dniu po kilku godzinach wykonano tomografi~
komputerowa, w ktore] wykluczono zatorowosc pfucnq, jednak nie rnozna stwierdzic, ie wykluczono
wowczas nieszczelnosc zespolenia Oak chce tego obrona), albowiem kontrast podano kilka godzin
wczesniej i nie uwidoczniono cafego iofqdka, a tylko jego fragment. W zaistniafej sytuacji klinicznej,jak
stwierdzif to w uzasadnieniu swego orzeczenia OSL, po wykonaniu kolejnych badan obrazowych,
wskazujqcych na narastanie ilosci ptynu w jamie otrzewnej, po uzyskaniu wynikow wielokrotnie
powtarzanych badan laboratoryjnych krwi, wskazujqcych na niewydolnosc wielonarzqdowq i stan
zapalny oraz biorqc pod uwag~ pogarszajqcysi~ stan ogolny p. PM. nalezafopodejrzewac
wystqpieniepowikfania pooperacyjnego i zdecydowac 0 ponownej rewizji jamy brzusznej.

Zwaiyc nalezy dodatkowo, ie p. P M _ byt pacjentem bardzo otyfym i grubose tkanki
podskornejnasuwafa problemy techniczne przy zabiegu (na co wskazywat w wyjasnieniach obwiniony),
a badanie przedmiotowe jest niezmierne trudne i nie daje czasem podstaw do wyciqgni~cia wnioskow
terapeutycznych. Nie wolno takie zapominac 0 tym, ze zabieg wykonany u p. PM,
tj. laparoskopowa plikacja iofqdka (tak jak i kaidy zabieg chirurgiczny) pozostaje obarczony ryzykiem
okotozabiegowym. Ryzyko to jest zwiqzane zarowno z samym zabiegiem, jak i ze znieczuleniem do
operacji. Jest to szczegolnie istotne, poniewazw tych rodzajach zabiegow ryzyko wzrasta wraz z masq .
ciata pacjenta. Zatem w przypadku pacjenta, u ktorego wykluczono zatorowosc pfucnq, po trudnej
technicznie, laparoskopo\:yej plikacji iofqdka, w okresie pooperacyjnym nalezafo zastanowic si~ co
powoduje u chorego znaczne pogorszenie stanu klinicznego (bole brzucha, gorqczk~, tachykardi~,
narastajqcy plyn w jamie otrzewnej, wzrost parametrow stanu zapalnego, obrz~ki, niewydolnos6nerek
i mafopfytkowosc). Pierwsze rozpoznanie, jakie si~ nasuwa przy w tym przypadku w post~powaniu
zgodnymz aktualnq wiedzq medycznq, stanowi rozpoznanie zapalenie otrzewnej. Decydujqcymzawsze
pozostaje stan kliniczny pacjenta, a nie badania obrazowe. W przypadku pogarszajqcego si~ tak
dramatycznie stanu pacjenta (de facto z objawami wysoce sugerujqcymi aktywny proces zapalny
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w jamie brzusznej), po przeprowadzeniu tego rodzaju zabiegu, powinno si~ miec na uwadze
nieszczelnosc przewodu pokarmowego. Jest to jedno z czestych powiklan po takich zabiegach.

Juz tylko na marginesie wskazac naleiy, ze sekcja zwlok potwierdzila perforacje iotq_dka
w dw6ch miejscach, a na podstawie opisu badania sekcyjnego nalezy przyjq_c,ze do tej perforacji
doszlo w wyniku przeclecla iolq_dkaprzez szwy. Wskazae nalezy, ze swe ustalenia OSL poczynil na
podstawie wszechstronnej analizy materialu dowodowego w postaci dokumentacji medycznej pacjenta
p. P M tresci wyjasnien obwinionego, zeznan swiadk6w: p. A: _ M i lek. I'
e . oraz opinii i wskazan powolanych w sprawie bieglych: radiologa dr. n. med. 0
B: oraz chirurga (bariatry) prof. dr. hab. n. med. KI P Jakkolwiek biegly 0:
BI w swoich wnioskach wskazal, ze badania tomograficzne nie wskazywaly na wystqpienie
patologii pooperacyjnej pod postacla nieszczelnoscl operowanego iolq_dka, to jednak - jak jui
podnoszono powyze] - najistotniejszym w postepowanlu prowadzonym wobec chorego pozostaje stan
kliniczny. Biegly prof. K p, w podsumowaniu swojej pierwotnej opinii z dnia 15 wrzesnla
2013 r. wyraznle stwierdzil, ze "chory powinien bye zakwalifikowany do relaparoskopii". W opinii
uzupelniajq_cejz dnia 12 grudnia 2017 r. (pozyskanej w toku aktualnego postepowanla odwolawczego)
biegly prof. P ponownie wskazal: "Jednak na podstawie calosci zebranego materialu podtrzymuj£t
swojq_wczesniejszq_opini£t 0 koniecznosci zakwalifikowania w tym przypadku chorego do zabiegu
operacyjnego (relaparoskopia, laparotomia)". Zatem wnioski z opinii bieglego jednoznacznie
potwierdzajq_niewtasciwe dzialanie obwinionego.

Trudno wiec, w tak potwierdzonym stanie rzeczy uznac - jak chce tego obrona - ze nie doszlo
do popelnienia przewinienia zawodowego przez obwinionego. Wskazae naleiy, ii OSL przypisal
obwinionemu win~ w postaci wlasnle braku zakwalifikowania pacjenta do zabiegu relaparoskopii. Biegly
zas dwukrotnie stwierdzil, ze chory powinien bye ponownie operowany, blorac pod uwag~ stan kliniczny
pacjenta. W ocenie Sq_duOdwolawczego wniosek bieglego w tym zakresie pozostaje kategoryczny
i jednoznacznie potwierdza win~ dr. n. med. 1; S; W ocenie Sq_duOdwolawczego
obwiniony pomimo braku wyjasnienia przyczyny pogarszajq_cegosi~ stanu klinicznego pacjenta
p. PM, nie do konca wypelnil obowiazek dochowania naleiytej starannosc' lekarskiej.
Naleiy sfwlerdzlc, ze wszystkie dzialania diagnostyczne wykonywane przez obwinionego byly
prawidlowe, wykonano badania tomograficzne, przeprowadzono konsultacje specjalistyczne, zlecono
badania laboratoryjne. Niemniej jednak nalezy podkreslic, ze po wykonaniu kolejnej tomografii
komputerowej (w dniu 12 lutego 2013 r.), w kt6rej stwierdzono wi~kszq_ilose wolnego plynu w jamie
brzusznej, w skojarzeniu z narastajq_cymiparametrami niewydolnosci wielonarzq_doweji wzrostem
parametr6w stanu zapalnego, naleialo chorego zakwalifikowae do zabiegu rewizji jamy brzusznej.
Jednoznaczniewskazuje na to r6wniei w swojej opinii biegly prof. I< P. Oczywiscie decyzja
taka byla nielatwa, ale obwiniony, jako lekarz wykonujq_cyzabieg pierwotny i sprawujq_cyopieke
pooperacyjnq_nad chorym, nie znajdujq_cjasnej przyczyny pogarszajq_cegosle stanu zdrowia pacjenta,
powinienjq_bezsprzecznie podjq_ci przeprowadzic zabieg relaparoskopii.

Zdaniem Naczelnego Sq_duLekarskiego zebrany w toku post~powania material dowodowy
jednoznacznie potwierdza popelnienie przez obwinionego przewinienia zawodowego, opisanego
w spos6b okreslony przez Sq_dI instancji. W okolicznosciach przedmiotowej ,sprawy udowodnione
zaniechanie podj~cia decyzji 0 ponownym zabiegu operacyjnym, trudno uznae za przejaw
prawidlowego wypelnienia lekarskiego obowiq_zkuwykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy oraz z naleiytq_starannosciq_.W ocenie Naczelnego Sq_duLekarskiego obwiniony bez
wq_tpienianaruszyl r6wniei norm~, wynikajq_cq_z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Norma tegoi przepisu
oddaje najtrafniej, a przy tym najbardziej precyzyjnie, nadrz~dnq_zasad~, 0 jakiej lekarz nigdy nie moie
zapominac na kazdym etapie swojego profesjonalnego dzialania. IINaleiyta starannosc" winna byc
naczelnq_cechq_post~powania lekarskiego. Jednq z najbardziej trafnych definicji tego poj~cia zawarto
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w tresci orzeczenia francuskiego Sq_duKasacyjnego z dnia 20 maja 1936 r., wskazujq_c,ze "Iekarz
zobowiazuie si~ wobec pacjenta do dania zabieg6w sumiennych, uwainych i z zastrzeieniem
okojcznoscl wyjq_tkowych,zgodnych z zasadami wiedzy, a nie do rezultatu". W przypadku obwinionego
nie moina jednak m6wie, ze podj~te przez niego wobec pacjenta p. P M dziafania
terapeutyczno-Iecznicze odpowiadafy w pefni tak uj~tym wymogom. Obwiniony powinien zdawac sobie
sprawe, ze jesli przez osiem dni stosowanej przez niego terapii, nie nastqpifa poprawa stanu pacjenta
(a wrecz odwrotnie stan pacjenta sle pogarszaf), to logicznie rzecz ujmujq_c,istota choroby musiafa
pozostawac dla obwinionego niewiadoma. Naleiafo zatem szukac tejie niewiadomej, a obwiniony
powinien sobie zdawac spraw~ z tego, ze rnoze zachodzlc powikfanie pooperacyjne, wykonanej przez
niego operacji w postaci nieszczelnosct sclan zoladka

Naczelny Sq_dLekarski stwierdza, ze obwiniony pismem z dnia 9 stycznia 2018 r. zfoiyf
wypowiedzenie dotychczasowego upowainienia do obrony dla adwokata R M )
oraz wniosek 0 odroczenie roiprawy w dniu 12 stycznia 2018 r. z uwagi na swojq_chorobe wraz
z zaswladczenlem od lekarza sq_dowego.Zaswiadczenie lekarza sq_dowegoz dnia 9 stycznia 2018 r.
nr 12018 r., wydane przez lekarza sq_dowegodr E p; stwierdzafo, ze obwiniony nie
moie stawie si~ na wezwanie w dniu 11 stycznia 2018 r., czyli na dzien przed rozprawa, Co prawda
lekarz sadowa zawarfa w tym zaswiadczeniu informacj~ 0 przewidywanym terminie zdolnosci do
stawiennictwa i okreslifa go na 15 stycznia 2018 r., jednak chorobe wskazana jako podstawa
nlernoznoscl do stawiennictwa oznaczono kodem 1-10wg. Mi~dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chor6b i problem6w zdrowotnych ICD-10 (ang. International Classification od Diseases and Related
Health Problems). Symbol 1-10 wedfug tej Klasyfikacji oznacza samoistne (pierwotne) nadclsnlenle. Juz
tylko z wieloletniego doswiadczenla iyciowego i zawodowego czfonk6w Sadu Odwofawczego,
uzyskanego takze przy wykonywaniu funkcji lekarza sq_dowego,wynika, ze schorzenie to nie stanowi
bezwzgl~dnego przeciwwskazania do stawiennictwa na wezwanie Sq_du, a przeciei tylko takie
przeciwwskazanie moze stanowlc prawidfowo ustalona przyczyne nlemoznoscl stawiennictwa do Sadu
z powodu choroby. Jednak nawet gdyby uznac, ze lekarz sq_dowystwierdzif niewyr6wnane nadclsnlenie
tefnlcze z wysokimi wartosclarnl cisnienia w dacie badania, Ij. w dniu 9 stycznia 2018 r., to i tak
wsp6fczesna farmakologia oraz moiliwosci szybkiego wdroienia leczenia hipotensyjnego
u obwinionego (kt6ry jest lekarzem i zapewne ma wi~kszq szans~ na pilnq_konsultacj~ nii og6f
spofeczenstwa) pozwalafa w ciqgu kilkunastu godzin unormowac wartosci cisnienia t~tniczego
i swobodnie stawic si~ w terminie rozprawy, tj. w dniu 12 stycznia 2018 r. (praktycznie po upfywie trzech
dni od daty badania przez lekarza sq_dowego).Jui tylko ta okolicznosc wskazuje, ii omawiane
zaswiadczenie nie mogfo stanowic podstawy do usprawiedliwienia niestawiennictwa obwinionego
z powodu choroby na rozprawie odwofawczej w dniu 12 stycznia 2018 r. Nie stanowifo to r6wniei
przesfanki do odroczenia terminu rozprawy, zwaiywszy w szczeg6lnosci, ie samo stawiennictwo na
rozpraw~ byfo nieobowiq_zkowe.·Byf to kolejny termin rozprawy odwofawczej w sprawie rozpatrywanej
ponownie przez Naczelny Sq_dLekarski. Dziafajqc w powyiszy spos6b, obwiniony zapewne zdawaf
sobie spraw~ (dziafaf przeciei praktycznie przez cafy okres post~powania z pomocq_profesjonalnego
obroncy) z tresci art. 64 ust. 3 ustawy 0 izbach lekarskich. Przepis ten stanowi, ie karalnosc
przewinienia zawodowego ustaje, jeieli od czasu jego popefnienia uplyn~fo 5 lat. Termin ten w niniejszej
sprawie mijaf 13 lutego 2018 r. W ocenie Sq_duOdwolawczego, w realiach sprawy, z ubolewaniem
moina przyjq_c, ie po stronie obwinionego wypelnifo si~ "naduiycie prawa do sq_du".Dzialanie
obwinionego nie byfo bowiem wykorzystywane do zadoscuczynienia interesom poiq_danym przez
uslaw~, lecz do osiqgni~cia procesowego celu niegodnego aprobaty oraz miafo wpfyw na sfer~
interes6w innych stron post~powania.

Nadto Naczelny Sq_dLekarski stwierdza, ie Sq_dI instancji prawidfowo rozstrzygnq_fw zakresie
sankcji za przypisanie obwinionemu przewinienie zawodowe. Zdaniem Sq_duOdwofawczego wfasciwe
zaslosowanie w sprawie dyrektyw, dotyczq_cychwymiaru kary za przewinienia zawodowe lekarzy,
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okreslonych w odpowiednio stosowanym art. 53 § 1 kodeksu karnego, wskazuje na konlecznosc
wymierzenia obwinionemu zastosowanej przez OSL kary nagany. Orzeczona kara stanowi na polu
odpowiedzialnosci zawodowej reakcj~ wfasciwct, adekwatna do wagi przypisanego obwinionemu czynu
oraz w pefni przez niego zasluzona Niezachowanie przez obwinionego wymog6w naleiytej starannosci
w leczeniu p. PM, jak dla osoby wykonujq_cej zaw6d lekarza (Iekarza - chirurga
wykonujq_cegozabiegi bariatryczne) pozostaje niebagatelne. Zdaniem Naczelnego Sq_duLekarskiego
wymierzona obwinionemu kara pozostaje sprawiedliwa i konieczna z punktu widzenia wymog6w
prewencyjnych.

Z uwagi na wskazane wyiej okollcznoscl, Naczelny Sq_dLekarski, uznalac bezzasadnosc
zfoionego odwofania, dziafajq_cna podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach
lekarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.) utrzymaf w mocy zaskarione orzeczenie
Okr~gowego Sqdu Lekarskiego w t . 0 kosztach postepowanla odwofawczego orzeczono na
podstawie art. 89 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich, uznajq_c,it w sprawie
brak jest szczeg61nych okolcznosci przemawiajq_cych za zasadnoscia wyjq_tkowego ze swej natury
odstqpienia od obciazenla obwinionego obowiazkiem poniesienia koszt6w, w przypadku prawomocnego
ukarania go przez sq_dlekarski. .
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