
Sygn. akt NSL Rep. 199/0WUJ17
ORZECZENIE

dnia 12 stycznia 2018 r.
NACZELNY SJ\D LEKARSKI:
Przewodniczq_cy:lek. Jerzy Nosarzewski
Czlonkowie: lek. Graiyna Lesyng-Pawlowska

lek. dent. Mariola lyczewska
lek. Piotr Minowski
lek. Wojciech lq_cki

Protokolant: Agnieszka Wielgus
w obecnoscl Zastepcy Naczelnego Rzecznika Ocpowiedzialnosci Zawodowej
- lek. Waldemara Naze
po rozpoznaniu dnia 12 stycznia 2018 r. sprawy dr n. med. S Wi
nr pwz..

obwinionego 0 to, ze
w dniu 28 sierpnia 2014 L jako ordynator Oddzialu Chirurgii Og61nej Szpitala im. I we
W nie doloiyl nalezyte] starnnosci w opiece nad pacjenfka M K I W ten spos6b,
ze w ocenie stanu zdrowia pacjentki nie uwzgl~dnit opisu zdlecla klatki piersiowej wykonanego w dniu
26 sierpnia 2014 r. (plyn w prawej jamie oplucnowej si~gajq_cypoziomu 7 zebra) oraz, ze 5 wrzesnia
2014 r. (dzien wypisu) nie uwgl~dnil skarg pacjentki dotyczqcych zlego samopoczucia jak rowniez
zbagatelizowal stan kliniczny konczyny dolnej, czym przyczynil si~ do dalszego dlugotrwalego leczenia
chorej w Oddziale Chor6b Wewn~trznych, tj. 0 naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw.
z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty;

z powodu odwolania wniesionego przez obwinionego lekarza
od orzeczenia Okreqoweqo Sadu Lekarskiego we W
z dnia 02 czerwca 2017 L, sygn. akt Wu

zmienia zaskarzone orzeczenie Sq_duI instancji i za czyn opisany w czesci wstepne] orzeczenia na
podstawie art. 92 ust. 1 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 izbach lekarskich wymierza obwinionemu
lekarzowi kar~ nagany.

Kosztami postepowanla obciaza obwinionego lekarza.

Czlonkowie:

...&Xu~......
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NSL Rep. 199/0WUl17
UZASADNIENIE

Okr~gowy Sqd Lekarski we Vv
obwinionego dr. n. med. S W
2017 r. (sygn. akt Wu: OSL:
- uznal obwinionego za winnego popefnienia czynu, polegajqcego na tym, iz obwiniony w dniu 28
sierpnia 2014 r., jako Ordynator Oddziafu Chirurgii Og61nejSzpitala im. we W
nie dotozyl naleiytej starannoscl w opiece nad pacjentkq p. M K w ten spos6b, ze w ocenie
stanu zdrowia pacjentki nie uwzgl~dnif opisu zdj~cia klatki piersiowej, wykonanego w dniu 26 sierpnia
2014 r. (pfyn w prawej jamie opfucnowej, si~gajqcy poziomu 7. zebra) oraz ze 5 wrzesnla 2014 r. (dzien
wypisu) nie uwzgl~dnif skarg pacjentki, dotyczqcych zfego samopoczucia, jak rownlez zbagatelizowaf
stan kliniczny konczyny dolnej, czym przyczynif sle do dalszego dfugotrwafego leczenia chorej
w Oddziale Chor6b Wewn~trznych; 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 i za to na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach
lekarskich wymierzyf obwinionemu kar~ zakazu pefnienia funkcji kierowniczych w jednostkach
organizacyjnych ochrony zdrowia na okres trzech lat;
- na podstawie art. 84 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich zarzqdzHopublikowanie
orzeczenia w biuletynie , Izby Lekarskiej;
- obciqiyf obwinionego kosztami postepowania w sprawie.

Od powyzszeqo orzeczenia OSL, pismem z dnia 4 Iistopada 2017 r., odwofanie zlozyl
obwiniony dr n. med. S W , zaskarzalec rozstrzygni~cie Sqdu 1 instancji w calosci
W odwofaniu zarzucono:
1. obraze prawa materialnego, tj. art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej i art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprzez ich bt~dnq wykfadni~ i niewlasciwe zastosowanie,
w nast~pstwie czego OSL bf~dnie przyjql, iz obwiniony swym zachowaniem dopuse! sle przewinienia
zawodowego, podczas gdy obwiniony opieke lekarska nad p. M K sprawowaf w spos6b
nalezyty, z najwyzszq starannoscia i przy wykorzystaniu wiedzy medycznej oraz doswiadczenia
zawodowego, wobec czego przy zastosowaniu prawidfowej wykfadni norm zawartych w przywofanych
przepisach, przyjqCnalezalo, iz nie wypefnif on znamion zarzuconego mu przewinienia zawodowego;
2. obraze przepis6w postepowanie, kt6ra mla'a wpfyw na tresc orzeczenia, tj. art. 4 k.p.k., art. 5 § 2
k.p.k., art. 7 k.p.k., art. 167 k.p.k., art. 366 § 1 k.p.k., art. 410 k.p.k. w zw. z art. 112 pkt 1 ustawy
o izbach lekarskich, poprzez dowolna i jednostronna ocene dowod6w zgromadzonych w sprawie,
dokonana wbrew zasadom prawidfowego rozumowania, wskazaniom wiedzy i doswadczenia
zyciowego oraz poprzez rozstrzygni~cie zaistniafych w sprawie wqtpliwosci na niekorzysc obwinionego,
w szczeg61nosciw nast~pstwie:
a) przyj~cia za wiarygodne wyfqcznie dowod6w przemawiajqcych na niekorzysc obwinionego, przy
jednoczesnym odm6wieniu waloru wiarygodnosci dowodom swiadczqcym na korzysc obwinionego,
a w szczeg61nosciw zakresie ustalen dotyczqcych zlecenia konsultacji internistycznej przed podj~ciem
decyzji 0 wypisie p. M K do domu, w dniu 5 wrzesnia 2014 r. oraz co do charakteru,
okolicznosci oraz zakresu konsultacji internistycznej dokonanej przez lek. Z C
b) niewyjasnienia na rozprawie ujawnionych w toku post~powania, istotnych dla rozstrzygni~cia sprawy
wqtpliwosci co do charakteru i zakresu konsultacji internistycznej, dokonanej przez lek. Z

(dalej OSL) rozpoznal w pierwszej instancji sprawe
. (nr PWZ: . Orzeczeniem z dnia 2 czerwca
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C oraz co do stanu zdrowia pacjentki p. M K, - przed przyj~ciem na oddzial Chirurgii
Og6lnej,
c) nieprzeprowadzenia dowodu z pelnej dokumentacji medycznej p. M: K" nieustalenia ilosci
oraz przyczyn hospitalizacji pacjentki we wszystkich oddzialach Zakladu Opieki Zdrowotnej we
W im. , a w konsekwencji nieustalenia, it stan zdrowia pacjentki powodowal
konlecznoscwielokrotnej hospitalizacji w ZOZ we W i udzielania jej swiadczen rnedycznych,
zar6wno przed, jak r6wniei po okresie pobytu w Oddziale Chirurgii Og6lnej, obj~tego niniejszym
postepowanlem:
3. blqd w ustaleniach faktycznych, przyjetyeh za podstawe orzeczenia, kt6ry mial wplyw na jego tresc,
polegajqcy na bl~dnym przyj~ciu, iz:
a) obwiniony, jako ordynator Oddzialu Chirurgii Og61nejZakladu Opieki Zdrowotnej im.
we W . . nie dolozyl naleiytej staramosci w apiece nad pacjentkq p. M K w ten
spos6b, ze w ocenie stanu zdrowia pacjentki nie uwzgl~dnil opisu zdjecia klatki piersiowej, wykonanego
w dniu 26 sierpnia 2014 r., nie uwzgl~dnil skarg pacjentki dotyczqcych zlego samopoczucia, jak rowniei
zbagatelizowal stan kliniczny konczyny dolnej, czym przyczynit si~ do dalszego dlugotrwalego leczenia
chorej w Oddziale ChorobWewn~trznych, podczas gdy w rzeczywistosci, obwiniony w spos6b nalezyty,
przy zastosowaniu najwyiej starannosc' oraz wiedzy medycznej i doswiadczenla zawodowego
sprawowal oraz nadzorowal opieke lekarska, swiadczona na rzecz p. M K przede
wszystkim dokonujqc prawidlowe] oceny stanu klinicznego konczyny prawej dolnej oraz zlecajqc
konsultacj~ internistycznq specjalisty w tym zakresie (Iek. Z C· ), celem wypowiedzenia
si~ co do zasadnosci wypisania pacjentki ze Szpitala z uwagi na zglaszane dolegliwosci bolowe
w klatce piersiowej oraz - po uzyskaniu stosownego potwierdzenia 0 braku przeciwwskazan do wypisu -
przekazujqc pacjentce oraz czlonkom rodziny sprawujqcych nad niq opieke szczeqolowe zalecenia co
do dalszego sposobu leczenia i sprawowania opieki w warunkach domowych,
b) lek. Z , C (specjalista internista), nie dokonal .oficjalne]" konsultac] pacjentki
p. M K przed jej wypisem ze Szpitala, podczas gdy w rzeczywistosci lekarz ten na zlecenie
obwinionego dwukrotnie dokonal caosclowe] konsultacji pacjentki, nawiqzujqc z niq bezposrednl
kontakt w Oddziale Chirurgii Og61nejoraz w oparciu 0 pelnq dokurnentacie medycznq pacjentki, do
kt6rej mial nieograniczony dostep, m.in. za posrednlctwem systemu komputerowego, w tym takze do
opisu zdlecla klatki piersiowej wykonanego w dniu 26 sierpnia 2014 r., a nadto dwukrotnie zlecif
wykonanie badania elektrokardiograficznego oraz zalecil podanie chorej stosownych srodkow
(Metocardu 50 mg oraz Hydroksyzyny 25 mg),
c) koniecznosc przyiecla p. M . K do Szpitala w dniu 5 wrzesnia 2014 r., tj. w dniu wypisu
z Oddzialu Chirurgii Og6lnej, spowodowana byla uchybieniami obwinionego w zakresie diagnostyki
i w konsekwencji wypisaniem pacjentki do domu, podczas gdy w rzeczywistosc' ponowne przylecie do
ZOZ we W wynikalo ze stanu zdrowia chorej, ktora wymagala leczenia paliatywnego
w warunkach domowych (choroba wielonarzqdowa), co powodowalo, ii jej stan m6g1 sprzyjac
wyst~powaniu w kazdej chwili r6inego rodzaju powiklan, m.in. pod postaciq zakrzepicy iylnej,
zatorowosci plucnej, nasilenia objaw6w niedokrwiennych konczyn dolnych i gornych, niewydolnosci
krqieniowo-oddechbwej i udar6w mozgu, a koniecznosc dalszej hospitalizacji byla naturalnq
konsekwencjqtakiego stanu zdrowia.
W odwolaniu skariqcy zawnioskowal 0:
- zmian~ zaskarionego orzeczenfa uniewinnienie go ad popelnienia zarzuconego przewinienia
zawodowego,
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- ewentualnie 0 uchylenie zaskarionego orzeczenia w calosc oraz przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznaniaprzez OSL,
- w dalszej kolejnosci, z ostroznosc' procesowej, na wypadek nieuwzgl~dnienia powyiszych zarzut6w
oraz wniosk6w - 0 uznanie przez Sqd Odwofawczy, ii przewinienie zawodowe przypisane przez OSL
stanowi czyn mniejszej wagi i umorzenie postepowanla w sprawie na podstawie art. 82 ust. 2
in principio ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich oraz zwolnienie obwinionego od
ponoszeniakoszt6w postepowsnla za obie instancje;
- w ostatniej kolejnosci, z najdalej posunlete] ostroznoscl procesowej, z uwagi na razaca
niewspohniernosc (surowosc) orzeczonej w sprawie przez OSL kary - 0 zmlane zaskarionego
orzeczenia poprzez wymierzenie obwinionemu kary upomnienia oraz odstqpienie od opublikowania
orzeczenia w biuletynie Izby Lekarskiej we W przy jednoczesnym zwolnieniu
obwinionegood ponoszenia koszt6w postepowaniaw sprawie.

Biorqcy udzlal w rozprawie przed Naczelnym Sqdem Lekarskim, Zastepca Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej zawnloskowal 0 czesciowe uwzgl~dnienie przez Sqd
Odwofawczyzlozoneqo odwolanla poprzez zfagodzenie wymierzonej obwinionemu przez OSL kary,
z uwagi na dotychczasowq niekaralnosc obwinionego oraz jego wiek (62 lata), wskazujqcy na
rnozllwosc bliskiego przejscia na erneryture, poprzez wymierzenie obwinionemu
dr. n. med. S WI kary nagany.

Naczelny Sctd Lekarski zwazyt, co nastepuje:
Odwofanieokazao si~ jedynie czesclowo zasadne.

Zdaniem Sqdu Odwofawczego w sprawie zasadnie Sqd I instancji przypisal obwinionemu
popelnienie zarzuconego mu przewinienia zawodowego. OSL prawidlowo ustalif stan faktyczny
zwiqzany z hospitalizacjq pacjentki p. M I< w Oddziale Chirurgii Og61nejwe W
w kt6rej funkcj~ Ordynatora pefnif obwiniony dr n. med. S . W b~dqc lekarzem
prowadzqcympacjentk~ i decydujqcym zar6wno 0 przygotowaniu jej do operacji jak i tez w zakresie
okreslenla terminu wypisu pacjentki do domu. Stosownej korekty wymagalo jedynie rozsfrzyqniecle co
do kary za przypisane obwinionemu przewinienie zawodowe.

Naleiy wyjasnic, ii obwiniony byf nieobecny na rozprawie przed Sqdem I instancji, przez co nie
zfoiyf wyjasnien w sprawie. Obwiniony wziqf jednak udzial w postepowaniu odwolawczym i na
rozprawie przed Naczelnym Sqdem Lekarskim uznal swoja wine, szczeg61nie w zakresie
nleuwzqlednienla podczas kwalifikacji do zabiegu wyniku, wykonanego w dniu 26 sierpnia 2014 r.
badaniaRTGpluc, w kt6rymopisano obecnosc plynu, si~gajqcegodo 7. zebra po stronie prawej jak i co
do niepodj~ciastosownego postepowanla, celem diagnostyki stwierdzonej patologii. Obwiniony wyrazll
skruche z tego powodu i przyznal, ze przeoczyl wynik tegoi badania, tym samym przyznajqc, ii
podniesione w jego odwolaniu twierdzenie 0 sprawowaniu opieki nad pacjentkq z najwyiszq
starannosciqnie odpowiada realiomsprawy.

Dodatkowonaleiy wskazac, ii w oparciu 0 dokumentacj~ medycznqz OddziafuChirurgii Og6lnej,
Naczelny Sqd Lekarski stwierdzif, ie pierwsze badanie EKG zostafo wykonane dopiero w dniu wypisu
pacjentki ze szpitala (5 wrzesnia 2014 r., 0 godz. 9:56 - karta 224), co swiadczy 0 tym, ii podejmujqc
decyzj~ 0 operacji, nie posiadano aktualnego, podstawowego badania, wymaganego w takiej sytuacji.
Mimo iz w sprawie nie postawiono z tego powodu konkretnego zarzutu, to fakt ten r6wniez potwierdza
zasadnosc przyj~tej w sprawie oceny co do braku nalezytej starannosci w post~powaniu lekarskim
obwinionego.
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Zdaniem Sq_duOdwofawczego brak jest podstaw do uznania, iz OSL wszelkie wqtpliwosci
w sprawie rozpatrzyl na nlekorzysc obwinionego. Tego rodzaju zapatrywanie skarzacepo nie znajduje
potwierdzenia w okollczncsciach sprawy, gdzie podstawe ustalen Sqdu I instancji stanowil zebrany
material dowodowy. Dotyczy to w szczeqolnosci kwestii zleeenia konsultacji internistycznej. Brak jest
podstaw do przyj~cia w sprawie, iz to informacja uzyskana od lek. internisty Z C
konsultujqcego pacjentk~ w dniu wypisu wskazywala, iz stan chorej zezwala na jej pojscie do domu.
Zarowno w historii ehoroby, jak i w karcie informacyjnej, wydanej pacjentce p. M. K przy
opuszczaniu przez niq Oddzialu Chirurgii, nie znajduje si~ zaden wpis 0 odbytej konsultacji i jej wyniku.
Z zeznan lek. Z C , zlozonych przed Okr~gowym Rzecznikiem Odpowiedzialnosci
Zawodowej (karta 282), a ujawnionych podczas rozprawy przed OSL, wynika jedynie, ze lekarz ten
oplsal przyniesione przez salowa badanie EKG pacjentki p. M. K i zalecif podanie lekow oraz
wykonanie ponownego EKG. Tak przedstawiona w sprawie sytuacja nie moze bye traktowana jako tryb
dokonywania peJnychkonsultaeji lekarskich pacjenta. Konsultant winien ofrzymac pelna dokurnentacje
chorej, wytworzonq_ podczas pobytu w Oddziale, w tym rowniez i dokumentaqe badania RTG.
Doswladczenle zawodowe wskazuje, iz w praktyce nie jest przyj~ty tryb sugerowany przez
obwinionego, w ramach ktorego to konsultant sam powinien poszukiwac dokumentacji w bazie
komputerowej, zbadac pacjentk~, ezy tez zleei6 konieczne badania, sugerujqe dalsze postepowanle.
Stosowne informacje w tym zakresie winny bye wpisane do dokumentacji chorej w czesci
przeznaczonej na obserwacje lekarskie. W zgromadzonej w sprawie dokumentacji (karta 204) takiego
stosownego wpisu nie potwierdzono. Nalezy wi~c podkreslic, ii zgodnie z przyj~tymi standardami
ostateczna decyzj~ 0 postepowaniu podejmuje lekarz prowadzqcy lub Ordynator Oddziafu, zas sugestia
konsultanta pozostaje jedynie jego oplnia, W postepowanlu medyeznym zaprezentowanym wobec
pacjentki p. M . K, takie prawidlowe postepowanie lekarskie nie rnlalo miejsca. W realiach
sprawy samo obarczanie winq za przedwczesny wypis pacjentki lek. Zi C nie znajduje
zadneqo uzasadnienia.

Slusznie zatem OSL uznal, ii odpowiedzialnose za wypis chorej p. M K w dniu 5
wrzesnla 2014 r. (w ktorym to dniu ponownie trafila ona do Szpitala do Oddzialu Wewn~trznego)
spoczywa na obwinionym dr. n. med. S W . W wyniku przeprowadzonego
postepowanla dowodowego potwierdzono takze zasadnosc skargi pacjentki i jej rodziny na obrzek
prawej konczyny dolnej, ktory powstal podczas pobytu w Oddziale. W tym zakresie obwiniony uznal, ze
sam obrzek m6g1 powstac wobec poprawy krazenia lub byl juz obecny wczesnle] Jednakze z samej
dokumentacji wynika, ze lekarz badajqc chorq przy przyj~ciu do Oddziafu, stwierdzil jedynie brak t~tna
na t~tnicach grzbietowych, natomiast brak jest tamze wpisu co do obrz~ku konczyn (karta 203).
Jakkolwiek w chwili wystqpienia bolu w klatce piersiowej obwiniony zlecil wykonanie EKG, w ktorym
opisujqcy je lek. Z C stwierdzif cz~stoskurcz, to jednak nie zaskutkowalo to wstrzymaniem
wypisu chorej ze Szpitala. Wszystkie te ustalenia jednoznaeznie wskazujq na zasadnose przypisania
obwinionemu odpowiedzialnosci zawodowej za zarzueone mu przewinienie.

W ocenie Sqdu II instancji brak jest podstaw do jakiegokolwiek zakwestionowania prawidlowosci
ustalen faktycznych, poczynionych przez OSL, stanowiqcyeh podstaw~ przypisania obwinionemu
odpowiedzialnosci za zarzucone przewinienie zawodowe. Naczelny Sqd Lekarski nie znajduje podstaw
do zakwestionowania zaskarionego orzeczenia w zakresie przyj~tej przez Sqd I instancji oceny prawnej
potwierdzonego zachowania obwinionego. Przyj~ta przez OSL prawna kwalifikacja przypisanego
obwinionemu czynu pozostaje prawidlowa i nalezycie oddaje istot~ naruszonych w sprawie zasad
wykonywania zawodu lekarza. W sprawie brak jest zatem uzasadnionych przeslanek, pozwalajqcych na
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negowanie podstaw prawnych przypisania obwinionemu odpowiedzialnosci zawodowej za zarzucone
mu przewinienie.

Oceniajqc zasadnosc kary, zastosowanej w sprawie przez OSL, Naczelny Sqd Lekarskiuznal
ii sankcja zakazu pefnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
w realiach sprawy pozostaje zbyt dolegliwa, przez co istnieje koniecznosc zastosowania wobec
obwinionego fagodniejszego srodka prawnego. Niewqtpliwie w sprawie istotne znaczenie posiada
dotychczasowa niekaralnosc obwinionego, jak r6wniei same przyznanie sle do winy i wyraienie
skruchy. Sqd Odwofawczy wziCl,ftakze pod uwag~wiek obwinionego. W swietle dyrektyw wymiaru kary
za przewinienia zawodowe lekarzy, zdaniem Naczelnego Sqdu Lekarskiego kara odpowiedniq dla
obwinionego, tj. spelniajqcq zarowno przeslanki wychowawcze jak i prewencyjne w potwierdzonej
w sprawie sytuacji faktycznej, b~dzie kara nagany.

Z uwag! na powyisze 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.) zmienit
zaskarione orzeczenie Okr~gowego Sadu Lekarskiegowe W jedynie w zakresie zastosowanej
w sprawie sankcji, dostosowelac jej dolegliwos6 do wymog6w prewencyjnych. 0 kosztach
postepowanlaodwotawczego orzeczono na podstawieart. 89 ust. 4 zd. 2 ustawy 0 izbach lekarskich.

Czlonkowie Przewodnlczacy/~~
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