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Okreqowy Sad Lekarski Okreqowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. w
wykonaniu prawomocnego wyroku Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 22 grudnia
2015r.,(dor~czonego dnia 08 marca 2015r.), sygn. akt II SAB/Go 64/15, przesyla w zalaczeniu
kserokopie orzeczer'l wydanych w latach 2011-2014.

Informujemy, ze w okresie 2011-2014 Okreqowy Sad Lekarski w Gorzowie wydal 4
(cztery) orzeczenia.

Zalaczniki:

1/0rzeczenie z dnia 23 lutego 2012r.
Sygn. akt OSLlwu/01/2012

2/0rzeczenie z dnia 25 pazdziernika 2012r.
Sygn. akt OSLIWtzl27/2012

3/ Orzeczenia z dnia 27 lutego 2014r.
Sygn. akt OSLlwu/04/2014

4/0rzeczenie z dnia 12 czerwca 2014r.
Sygn. akt OSLl08IWu/2014r.



Sygn. akt OSLNVu/01/2012

ORZECZENiE

z dnia 23 lutego 2012 r.

Okr~gowy Sad Lekarski w GORZOWIEWlkp.

Przewodniczqcy:
Czlonkowie:

dr Janusz Luczka
dr Jan Jarosz
dr Michal Jewusiak

Protokolant: Zofia Jaworska

w obecnosci Zastepcy Okreqoweqo Rzecznika OdpowiedzlalnosciZawodowej
01

t-u rozpoznaruu dnia 23 lutego 2012 r. sprawy przeciwko lekarzowi
, ur. dnia:

rmejsce urodzenia: .
imiona rodzic6w: -

obwinionej 0 to, ze :

• W trakcie wykonywania badania dziecka , ur.
0_ - - - .,_ w dniu _. - _. - w ramach wlzyty --domowej, nie
ocnotowala wpisu do historii choroby dziecka dotyczacsqo objawow
oponowych.

Czym naruszyla art. 8 w zwiazku z art. 28 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Na mocy art. 82 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich ( Oz. U. Nr
219, poz. 1708)
uniewinnia obwinionego lekarza od postawionych
jej zarzut6w.

Kosztami postepowania obciaza sle Okreqowa lzbe Lekarska w Gorzowie Wlkp.

Cztonkowie Przewodnlczacy



UZASADNIENIE

Okreqowy Sad Lekarski przy Okreqowej Izbie Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. w
dniu 23 lutego 2012 r. na rozprawie przeciwko lekarzowi _ _ -
- ., obwinionej 0 to, ze w trakcie wykonywania badania dziecks

--,~:-.--- _"" "" ",,-- ., w dniu 02.12.2010 r. w ramach wizyty do"-m-o-w-e-j
nie- odnotowata wpisu do historii choroby dziecka dotyczq_cego .. '_~_. _

" po przeanalizowaniu dowod6w, przesluchanlu swiadka oraz
ooebraniu wyjasnien od obwinionej
stwierdzil, ze zostal naruszony art. 8w zwiazku z art. 28 Kodeksu Etyki
Lekarskiej, polegajq_cy na niestarannym dokumentowaniu wykonanych badan.

Okreqowy Sad Lekarski uwzgl~dnif, ze przewinienie rniato charakter mniejszej
wagi, dotychczasowa niekaralnosc obwinionego lekarza, duze doswiadczenie
zawodowe oraz zapewnienie starannego prowadzenia dokumentacji medycznej
w przyszlosci przez obwinionego lekarza.

Okreqowy Sad Lekarski w Gorzowie Wlkp. na rozprawie dnia 231utego 2012 r.
uniewinnit obwinionego lekarza ' ,.. - -. . _QQ_
stawianych jej zarzut6w.

Czlonkowie PrzewodniczC\cy

········l,······-7··ll.-j)~yr.=:=:
~/ -:. ,

P . Od . . . tanowl . l' d ,,1' t " 14 d .ouczeme: ruruejszeqo pos anowierua S,UZY prawo 0 wotama W errmrue ru
od daty otrzymania postanowienia do Naczelnego Sqdu Lekarskiego w
Warszawie za posrednictwem Okreqoweqo Sqdu Lekarskiego w
Gorzowie Wlkp.

~htzw ~~ .....••.••••••...•.•...••..•..
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J Sygn. akt OSLIWu/04/20 14

ORZECZENIE

z dnia 27 lutego 2014 r.

Okreqowy Sad Lekarski w GORZOWIEWlkp.

Przewodniczacy: lek. Micha~Jewusiak
Czlonkowie: lek. Jan Jarosz

lek. dent. Janusz luczka

Protokolant: Zofia Jaworska

bez obecnosci Zastepcy Okreqoweqo Rzecznika Odpowiedzialnasci Zawodowej

1-'0 rozpaznaniu dnla 27 lutego 2014 r. sprawy przeciwko lekarzowi l.._..--_
....~-.-~-

mleJsceurodzenia: .
imiona rodzic6w: =-

obwinionego 0 to, ze nie dopelnil nalezyte] starannosci podczas badania pacjenta
pana i nie rozpoznal wielokrotnego

. czym naruszyf art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Na mocy art. 83 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich ( Oz. U.
Nr 219, paz. 1708) postanawia

Okarac obwinionego . . --_. kara upomnienia.

Kosztami postepowania obciaza sie ukaranego lekat

Czlonkowie

/1····,··.'1···~1~·····'4~
Przewodnic:utcy



UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie rnaterialu dowodowego Sad ustalil nastepuiacy
stan faktyczny:

Pacjent pan . :.-:='" zarnieszkaly _.. _ .. _.. , ..
, , r', ,w ;_::_.- ...-. _. _ zqtosil sie do Szpitala ~w
ZWlq:zkuz Zostaf przyjety przez lekarza , specjaliste
chirurgii og61nej, ktory na podstawie badania i zleconycn zdj~e radiologicznych nie
rozpoznal ztamanja

Lekar .. . postawil rozpoznanie " sUuczenietwarzy" i zalecil dalsza
opieke arnbulatoryjna,

Pan . ~ swiadomie podjqt leczenie u lekarza rodzinnego w miejscu
swojego zamieszkania odlegtym .' a nastepnie w _

. - ' , . - , gdzie poddany zostal dwukrotnie zabiegom
chlrurglcznym~

Powyi:sze Sad ustalil w oparciu 0 dokumentaqe rnedyczna ze Szpitala im. _.
( karta nr 3-19), ze Szpitalnego oddzialu r _

Sarnodzielneqo _ _ (karta Nr 33),
zeznari pokrzywdzonego Pana . . (karta 40-41), wyjasnieri
obwinionego lekarza pana .. (karta 35-37).

Obwiniony w post~powanlu przyznal sie do nie rozpoznania zlamania c.. _ _ ~

oraz, ze ubolewa nad tym. ,..--......._
Jako okolicznosc laqodzaca Sad uznal fakt, ze postepowanie Obwinionego nie

wplynelo na ostateczny efekt leczniczy.
Zaburzenie - nie byto powlklaniern ztarnania . ale wada pierwotnq.

R6wniei: fakt przebywania poszkodowanego na zwolnieniu lekarskim przez okres 2
rniesiecy byl wynikiem odniesionych obrazen, a nie postepowania obwinionego
lekarza.

Sad zwazyl co nastepuie:
W swietle zebranego materiahi dowodowego wina obwinionego nie budzi

watpllwosc! Niewqtpliwym jest, ze Obwiniony nie rozpoznal zlamania u
pacjenta palla· . - -..na zdieciu RTG wykonanym w dniu ----=-.-,-_ -w
Samodzielnym publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Yo - - Wykonane
zdjecie ze wzqledu na technike wykonania oraz ufozenie nie dawaly
jednoznacznego obrazu zmian pourazowych i mogly sprawiac znaczne trudnoscl w
ocenie. Pomimo tego obraz widoczny na zdieciu .. _w polqczeniu z
ocenq klinicznct winien by9zie niepok6j oraz uzasadnione przypuszczenie, co do
mozliwosci wystqpienia zmian pourazowych w strukturach kostnych. Dla
jednoznacznej weryfikacji diagnostyka obrazowa powinna bye poszerzona, co
doprowadziloby do ustalenia wlasciwego rozpoznania.

Powyzsze ustalono na podstawie opinii powolanego w sprawie bieglego
specjalisty w dziedzinie diagnostyki obrazowej lek. _. (k-

Okr~gowy Sctd Lekarski uwzgl~dnil dotychczasowq niekaralnose obwinionego
lekarza, duze doswiadczenie zawodowe oraz fakt, ze lekarz .przyznal si~ do
stawianego mu zarzutu.
Majqc powyzsze na uwadze, Okr~gowy Sctd Lekarski w Gorzowie Wlkp. na
rozprawie dnia 27 lutego 2014 r. doszedl do przekonania, iz karq adekwatnq do
stopnia przewinienia zawodowego b~dzie kara upomnienia.
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---.---_

Na podstawie art. 89 pkt 4 ustawy 0 izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.
U. Nr 219, poz. 1708) orzeczono odpowiednio 0 kosztach post~powania.

Cztonkowie
PrzewodnicZC\cy

" . - ~'J.. J '7?" ..~d" i~~,/
··t~···:·········Y--

d~~)......If.~..;:; .

Pouczenie: Od niniejszego postanowienia sluzy prawo odwolania w terminie 14
dni od daty otrzymania postanowienia do Naczelnego 8ctdu Lekarskiego w
Warszawie za posrednictwem Okr~gowego Sadu Lekarskiego w Gorzowie Wlkp.
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I Sygn. akt OSU08NVu/2014

POSTANOWIENIE

z dnia 12 czerwca 2014 r.

Okr~gowy Sctd Lekarski w GORZOWIEWlkp.

Przewodniczqcy: lek.
Cztonkowie: lek.

lek.

Jan Jarosz
Michat Jewusiak
Mariusz Kr61

Protokolant: Zofia Jaworska

bez obecnoscl Zastepcy Okreqoweqo RzecznikaOdpowiedzialnoselZawodowej
dr ~
Po rozpoznaniu dnia 12 czerwca 2014 r. sprawy przeciwko lekarzow
- _, ur. dnia: '. .
miejsce urodzenia
imiona rodzic6w:

obwinionej 0 to, ze :

w trakcie wykonywania badania I _ ,ur.'
w dniu - w ramach wizyty domowej, nie odnotowala wpisu do
historii choroby -. . dotyczClcego - - . _;
stanowi to naruszenie: art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz obowlazku
starannego dokumentowania wykonywanych badan przedmiotowych i
podmiotowych, jako niezb,dnego elementu do postawienia podejrzewanej lub
rozpoznanej jednostki chorobowej u badanego pacjenta.

Na rnocy art. 82 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. a izbach lekarskich ( Dz. U. Nr
219, poz. 1708) umarza postepowanie w sprawie obwinionego lekarza - ,..

Kosztami postepowanla obciaza sie Okr~gowctlzbe Lekarskqw GorzowieWlkp.

Czlonkowie
przewodni~

/I. (I~....... J ~. ..I .! •

.....~

_J{t~~~...fh~/ ....



UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie materiaJudowodowego Sqd ustalil nastepuiacy
stan faktyczny:

Na podstawie posiadanej dokumentacji zfozone] skargi
zamieszkaJego w,, gmina w dniu !

swiadkow oraz lekarza do dnia
Okreqowy Sqd Lekarski w Gorzowie Wlkp. stwierdza, ze lekarz ..._~ #

we wszystkich wyjasnieniach w ramach wizyty domowej w dniu roku
przeprowadziJa badanie podmiotowe i przedmiotowe u chorego
.... -. , ur. .' roku rozpoznaiaczaburzenia _ .
W wyjasnieniach pisemnym i ustnym w postepowaniu podaje, ze byJy badane
rowniez I " ale w zwiazku z brakiem odchylen od normy nie rna
zwyczaju wpisywae w dokumentacji historii choroby.
Potwierdzeniem, ze mogJybye ujemne swiadczy badanie w Izbie
Przyj~e - przez lekarzy prowadzqcych badanie fizykalne w
tym dniu okolo god, , ktorzy rozpoznali I jako niepewne.
Peine objawy ujawniJy sie w Oddziale • #

w okolo godz. _
Obwiniona lekarz i,- w postepowaniu przyznata si~ do popeJnienia
zarzucanego jej przewrmema zawodowego przez Okr~gowego Rzecznika
Odpowiedzlalnosct Zawodowej w dniu 0 to, ze w trakcie
wykonywania badania • ... - -. , nie odnotowata wpisu do historii
choroby I' , dotyczq_cego co stanowi naruszenie art. 8
Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Okreqowy Sad Lekarski uwzgl~dniJ dotychczasowa niekaralnosc obwinionego
lekarza, duze doswiadczenie zawodowe oraz fakt, ze przvznala si~ do stawianego
zarzutu.
Sad stwierdza, ze w toku przewodu sqdowego okollcznoscl wymienione wart. 63 ust.
1 pkt. 1, jako brak danych dostatecznie uzasadniajqcych jego popeJnienie,natomiast
art. 82 pkt. 2 w przypadku przewinienia mniejszej wagi- post~powanie umarza

Jednoczesnie Okr~gowy Sad Lekarski w Gorzowie Wlkp. uwzgl~dniJodwolanie od
postanowienia OSL w Gorzowie Wlkp. z dnia . - roku- sygn. akt

wniesione przez
- zamieszkaJq \ . ,przy l W dniu
roku, wnlestons do Naczelnego Sqdu Lekarskiego w Warszawie za

posrednictwem Okr~gowego Sqdu Lekarskiego w GorzowieWlkp., jako niezgodne z
trescia art. 113 ust.1 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r.
ArtykuJ ten stanowi w sprawie przedmiotu odpowiedzialnosci zawodowej, kt6ry moze
zostac skierowany do mediacji na wniosek lub za zgodq stron.
Sad Lekarski zwazyr, ze zazalenie jest zasadne, poniewaz skierowanie sprawy do
postepowanla mediacyjnego w dniu _.. . - - . - roku podj~te byJoz naruszeniem
pokrzywdzonej. .

Okr~gowy Sqd Lekarski uchyla postanowienie na ktore wniesiono odwoJaniezgodnie
z art. 69 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 roku.
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Czfonkowie PrzewodnicZC\cy

··~1············1.~,.....~.... . .
I " II ~
. ;

Pouczenie: Od niniejszego postanowienia s~uzyprawo odwolania w terminie 14 dni
ad daty otrzymania postanowienia do Naczelnego Sadu Lekarskiegow
Warszawie za posrednictwern Okreqoweqo Sadu Lekarskiego w
Gorzowie Wlkp.

I
,l
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Sygn. akt OSLMltzl27/2012

ORZECZENIE

z dnia 25 pazdztemika 2012 r.

Okr~gowy SctdLekarski w GORZOWIEWlkp.

Przewodniczq_cy:
Cztonkowie:

dr Stanistaw Dejnowicz
dr J6zef Szymanski
dr Agata Walkowiak - Sliziuk

Protokolant: Zofia Jaworska

w obecnosci Zast~pcy Okr~gowego Rzecznika OdpowiedzialnosciZawodowej
dr .
Po rozpoznaniu dnia 25 pazdziernika 2012 r. sprawy przeciwko lekarzc _ _ .

I ur. dnia.
miejsce urodzenia
imiona rodzic6w:

obwinionego 0 to, ze :

nie dopetnil nalezytej starannosci podczas badania pacjenta ~_.._-- --------
- w dniu r. i nie rozpoznat

Czym naruszyta art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Na mocy art. 82 par. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izbach lekarskich ( Oz.
U. Nr 219, poz. 1708) postanawia
Umorzyc post~powanie z uwagi na przewinienie mniejszejwagi.

Kosztami post~powania obciaza sie Okr~gowa lzb~Lekarska,

Cztonkowie

n:···k~~, ,
.J ~

'lhbJ" ~'- < &'_\'i ».» -. ~"'j • u: . - '}L~~ ,• "' •• Lt•• C -....... W
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UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie niateria~u dowodowego Sad ustalit
nast~pujqcy stan faktyczny: pacjent. - , ur. ., zam._ ul. . . - ,- ,w ctnilf"~ _ zgfosit si~ do
Szpitala~ y.I zwiqzku z pobiciem. Zosta~przyj~ty przez lekarza pana
. . _ _specjalist~ ., ktory na podstawie badania i
zleconych zojec radiologicznyc~ozpoznal zramanls _- •

Lekarz .__---,---- postawH rozpoznanie." sUuczenie twarzy", i zalecil
dalsza opieke ambulatoryjnq_.Pan . swiadomie podjqt leczenie u lekarza rodzinnego w miejscu
swojego zamteSzkania odlegtym 0 , a nastepnle w

. ~gdzie poddany zostal dwukrotnie.zabiegom____ -
chirurgicznym.powyzsze Sad ustalil w oparciu 0 dokumentacj~ medycznq ze Szpitala ... . -
.,_.- _ ._- . ~ze _
Samoazlelnego Publicznego . . (karta Nr___ _ ...L-

33), zeznari pokrzywdzonego - (karta 40-41), wyjasnieri
obwinionego lekarza . - - . - ( karta 35-37).

W post~powar11UPiiewodu sqdowego obwiniony przyznat sle
do nie rozpoznania ztarnanla . oraz, ze ubolewanad tym.

Jako okoucznosc tagodzqca Sad uznal fakt, ze postecowanle nie wptyn~o na
ostateczny efekt leczniczy.

Zaburzenie nie byto powiktaniem zlarnania ale wada
plerwotna. Rowniez fakt przebywania poszkodowanego na zwolnieniu lekarskim
przez okres 2 mieslecy by~wynikiem odniesionych obrazen, a nie post~powania
obwinionego lekarza.

Okr~gowy Sad Lekarski uwzgl~dnit dotychczasowC\niekaralnosc obwinionego
lekarza, duze doswiadczenie zawodowe oraz fakt. ze lekarz przyznat sie do
stawianego mu zarzutu.Na podstawie post~powania wyjasniajqcego Sqd uznal, ze poszkodowany mlal
mozliwosc skorzystania z resortowej opieki zdrowotnej ale swiadomie z niej nie

skorzystatObwiniony nie mogt skonsultowac zdj~cia Rtg ze specjalistq radiologiem,
poniewaz w szpitalu nie ma zabezpieczenia ca~odobowejopieki radiologicznej.

Majetc powyzsze na uwadze, Okr~gowy SC\_dLekarskiw Gorzowie Wlkp. na
rozprawie dnia 25 pazdziernika 2012 r. doszedt do przekonania, iz post~powanie
lekarskie obwinionego nie wptyn~o na ostateczny efekt leczniczy. Zgmszane
przez pacjenta cierpienie bolowe zwiq,zane jest nie tylko z faktem
....1 ale ogolnego pobicia.

Na podstawie art. 82 par 2 ustawy 0 izbach lekarskichz dnia 2 grudnia 2009 r.
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) Sqd lekarski postanowRumorzyt post~powanie z
uwagi na przewinienie mniejszej wagi.
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K-~~',
Na podstawie art. 89 pkt. 4 ustawy 0 izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. ( I
Dz.U. Nr 219, poz. 1708) orzeczono odpowiednio 0 kosztach post~powania.

~!~..'.:"'~'."'.'"
.'. i\ ,.: "\. ') ,
i.'\} ,h r. v\<-h - v'" ]C.Al. ... uJ-
\,.'•••• i".~-;/ ••• -••••••••••.... -i":... '"

PrzewodnicZC\_cy

~/.a:C~'
Cztonkowie

pouczenie: Od niniejszego postanowienia s~uzyprawo oowotania w terminie 14 dni
od daty otrzymania postanowienia do Naczelnego Sq_duLekarskiego w
Warszawie za posrednictwem Okr~gowegoSq_duLekarskiego w
Gorzowie Wlkp.
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