
Okregowy Sad Lekarski
wRzeszowie

Sygn. akt, OSL/21201S
ORZECZENIE

Okregowy Sad Lekarski w Rzeszowie w skladzie : ,

-,-Przewodniezacy
Czlonkowie. : -

lek. dent.

Protokolant pam

~:,bde:... kregowego~cznib~POwi~~~:W()dowej

po .rozpoznaniu - dnia 12 czerwca 2018 r. .Sygn, akt; OSL/2/2018 sprawy
przeciwko lekarzom :- , ~,

1l. 1. Lekarzowi dentyscie :
;t czlonkowi w Rzeszowie
:'< NrPWZ'
.;;:_zatr.

obwinionego 0 to ze :

W okresie od 08.06.2015r. tj. od momentu ostatecznego zacementowania mostu
w_wRzeszowie .do.dnia.blizej.nieustalonego, jednak nie pOiniejjt;zk
do (/l1ia 03.03.2016r. nie prowadzil dokumentacji medycznej pacjentki _
_ z leczenia stanu zapalnego przy zebie _oraz aktualnego stanu
zdrowia wJamie ustnej,
_czym naruszyl art. 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw. z art: 24 ust. 1i art. 25 ust.
1 ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z § 39 i 49
Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r w sprawie rodzajow, zakresu
i wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zw. z art. 53
ustawy 0 izbach lekarskich.

Okr~gowy Sad Lekarski w Rzeszowie uznaje obwinionego _--- za winnego przewinienia zawodowego popelnionego w spos6b opisany wyzej
i za to dzialajac na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izhach
lekarskich (Dz. U. 16.522 tj. )



I. Orzeka .kare ..upomnienia

Il. Za~~dzana rzeez Okregowe] IzbyLekarskie] w Rzeszowie od
. obwinionego koszty postepowania sqdowegow wysokosci _zl

Naleznosc nalezy wplacic na rachunek bankowy :
PEKAO SA 60124047511111 0000 5S12Q415 wterminie 14 dni od dnia
otrzymania orzeczenia. , .

, t·; .,'.

2. Lekarzowi dentyscie :
. . Rzeszowie

1. W w Rzeszowie,
ul. .(( medyczna
pacj ,W dokumentacjjmedycznej brakuje opisow
wizyt stanu zapameg6 zctba., istniejace wpisy s~ .
Iakoniczne; niekompletne, .

co stpnowi naruszenie art. 41 Kodeksu EtykiLekarskiej w zw. z art. 24 ust. 1 iart.
25 ust. 1 ustawy oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta w zw. z §39 i 49
Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.20 15r w sprawie rodzajow, zakresu
wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zw. z art. 53
ustawy 0 izbach lekarskich.

•
•
2. W 15r. do 8.06.2015r. w
-ul. .e wykonala u pacjentki
przed, po w trakcie leczenia; nie ocenila stanu filarowych przed
rozpoczeciem leczenia protetycznego; nie zabezpieczyla kikutow Z((OOW
filarowych za pomoca koron tymczasowych po przeprowadzeniu zabiegu
preparacji; nie przeprowadzila powtornego leczenia endodontycznego w
z((bie. nie wykonala wkladu koronowo-korzeniowego w zybiea

co stanowi naruszenie art. 8Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 8
ustawyoprawachpacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zW. z aft. 53 ustawyo
izbach lekarskich. .. . A'.

•
Okregowy Sad Lekarski w Rzeszowie uznaje obwiniona
za winna przewinienia zawodowego popelnionego w sposob opisany wyzej i za
to dzialaj~c na podstawie art. 83 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 izhach
lekarskich (Dz. U. 16.522 tj. )



I. Orzeka kare upomnienia

II. Z~s4dza Il~lrzecz(}}{rtgQwej ~by Lek,:3rskiejwRzeszowte Qd
obwinionej koszty postepowania sadowego w wy~okosci~:z'1

groszy).

Naleznosc nalezy wplacic na rachunek bankowy :
PEKAO SA 60124047511111 000055121415 w terminie 14 dni od dnia
otrzymaniaorzeczenia.

Od niniejszego orzeczenia przysluguje prawo odwolania w terminie 14 dni od
daty doreczenia odwolania: wraz z uzasadnieniein do Naczelnego Sadu
Lekarskiego za posrednictwem Okregowego Sadu Lekarskiego.

• ~ ...I
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lek. dent. 7 S 7'· .·.LI
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PrzelYo~1,l,icz~cy.:
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Czlonkowie :
, .

'lek.d. ~ ••• '

: .&L~~.~ .

Rzesz6w dn. 12 czerwiec 2018 r,

'. . .:'

O~wyS'ld Lekarski wRzeszowie .
stwierdza, zeoneczenie ,.
uprawomoalilo~wdniu/,,,,To.~;"""'~- to(£\

(podpis)



,.

UZASADNIENIE

Olfr~~ovvyS~d.~e~<lrs'ki:l~Bf~;~~~:441!;\!]R9§i~~~mY.,~dpiu12 czerwca 2018 1;.1 rozpp~
sprawe przeciwko lek. stom._oskarzonemu 0 to .ze .'WJ):la:esie.<?d8
czerwca 2015r. to jest od momenfu ostilt~cznego~cementowania mostu wI ,"Jw
Rzeszowie, do dnia blizej nieustalonego, jednak •. ak do dnia 3 marca 2016 r., nie
prowadzil .dokumentacji medycznej pacjentki . . .......' leczenia stanu zapalnego przy
z((bach" oraz aktualnego zdrowia w jamie . czym naruszyl artAl KEL w zw. z art.
24 ustl i art.25 ust.1 ustawy 0 prawach pacjenta.i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z § 39 i 49
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015r.· w sprawie rodzaj6w, zakresu i
wzorcwdokumeatacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zw. z art.53 ustawy 0
izbach lekarskich, . . -

Po zapoznaniu sift z materialem dowodowym, a takze po przesluchaniu pokrzywdzonej

i ..Sw.: l.~..a.,.,.;slk' Q.w ;.S¢.. ustah.·lnastepujace fakty. Bezsp~..m.......••·.•.· '.po....•..z.'..o.•....S¥l·e.,. ze obwiniony lek. sto. m.__ prowadzil zabiegi u pacjentki w czasie okreslonym w
oskarzeniu, Fakt ten stwierdza w swoich zeznaniach pokrzywdzona, ale i oskarzony ten stan
potwierdza, Niestety zabiegi te nie zostaly udokumentowane w zgodny z przepisami sposob,
Stanowi to ewidentne naruszenie w/w przepisow, .. S~q§~4.pg~owil przychylic siet do
wniosku Rzecznika i uznal obwinionego lek. stom._ winnego przewinienia

.- zawodowego popelnionego w sposob opisany wyzej iza to, dzialajqc na podstawie art.83llSt.1
ustawy z dnia2 grudnia 2009r. 0 izbach lekarskich (Dz.U.16.522 tj.), orzekl karctupomnienia

. i zarzqdzil na rzecz .

SqdOwe~::g;:~k~;~r-=rcej w Rzeizowie tf 0jwiniOne.~::).postypowania

. .Orzekajqc wysokosc kary sqd wziqI pod uwag(( fakt iz obwiniony od sameg() POCZlltku
prowadzonego post((powania przyznal sitr do przewinienia i me usilowal tlumaczyc tego faktu
pokrtrtnymi wyjaSnieniaITrl. Wsp6lpracowal z Rzecmikiem w celli wyjaSnienia zajscia
R6wmez pokrzywdzona w swoich zeznaniach przed sqdem byla' usatysfakcjonowana
otrzYmanq rekompensatq. Dodatkowo Sqd wziql pod uwag(( dotychczasowq niekaralnosc
obwinionego.

Majqc na uwadze pOWYZszeSqd postanowil jak w sentencji.

POdczas.......,te..go sam..ego. osiedzenia Okr((gowy Sqd -Lekarski rozpoznal sprawct przeciwko
lek. dent obwinionej 0 to, ze :. .'., . .

1. W okresie od 11 lutego 2015r. dQ 8 czerwca 2015r.
niestarannie prowadzHa dokumentacj~ medycznq pacjentki

. ( w dokumentacji medycznej brakuje opisow wizyt zwiqzanych z
leczeniemstanu zapalnego z~ba. istniejClcewpisy Sqlakoniczne,niekompletne), co
stanowi naruszenie art.41 KodeksuEtyki Lekarskiejw zw. z art.24 ust.l i art.25 ustl
ustawy 0 prawach pacjenta i RzecznikaPrawPacjentaw zw. z§39 i 49 Rozporzqdzenia
Ministra Zdr9wia z dnia9 listopada 2015r. w sprawie rodzajow, zakresu , wzor6w
dokumentacji medycznej oraz sposobujej przetwarzaniaw zw.zart.53 ustawy0 izbach
lekarskich.



2. W okresle od llluteg02015r. do 8 czerwca,', - _ ,' __ .. ,\,' -,,' , - - . ,.. :;

ul hie wykonata u pacjentkiI -

. "-_ -

trakd~lI~C~~l1ia;' nle ocenlla stanu z~b6w.fila· 'rQzpocz~ci~m··.·lepzeni.a
protetycznego; nie z~bezpieczyta klkutow ;z~b6w nlarowych za pornocCl kO~Qn

, .' ~ , _' .
tymczasowych, po przeprowadzenlu zabiegu preparacji; nie' przeprowadzlla .
powtornego leczenia andodontvcznego z~ba. nte wykonata wktadu koronowo-- .'

korzenlowego w zE:biea co stanowi art.8 Kodeksu Etyki Lekarskiej wzw. z art.6 ustl
i art,8 ustawy 0 prawach pacjenta iRzecznika Praw Pacjenta .w zw. z art.53 ustawy 0
izbach lekarskich.

Zapoznajac sie z materialem dowodowym Sad zwrocil uwage na kr6tki okres czasujaki
uplynltl pomiedzy zakoiiczeniem procesu leczenia ( tutaj ostateczne osadzenie mostu ), a
pojawieniem .sie niepozadanych objaw6w czyli braku stabilizacji odbudowy i znacznego

, stopnia zapalenie dziasla brzeznego, Fakt ten zglasza poszkodowana . Rowniez obwiniona
potwierdza 6wStanw swoichzeznaniach.Niestety ruezostalo to w odpowiedni spos6bzapisane
w dokumentacji rnedycznej. Wla.sciweprowadzenie dokumentacji ulatwiloby podejrnowanie
dalszychdecyzji w procesie leczeniajut naprawczego, .

•
w s\yeJ.gR~pi~s~"ll q:eRZYS~ uwzglednil opinie bieglego z dziedziny periodontologii

dr n. med.~ . .. • .. . .... .... . przez Biuro Odszkodowanw wynikti
zgloszenia~ .'. .' ..'. ". ..•Sad stoi na stanowisku, ze niepowodzenie
przeprowadzonego zabiegu . ... rozpoznaniem stanu zdrowia

;; pacjentki, brakiem wykonania podstawowych w takiej sytuacji ba¥ urnoZ1iwiaj~ych
, prawidlow~ oceny zyb6w filarowych. Potwierdzenie tego faktu rna miejsce w opinii w/w

bieglego. .
Maj~c na uwadze te blydy,kt6re popelnila obwiniona lek.

przychyla siy do wnios~ Rzecznika i uznaje j~ za winn~ Dr.z:eWini~mia.
popelnionegow sposob opisanywyzej iza to dzialaj~cnilpodstawie art.S3 ust.1 ustawyz dnia
2 grudnia2009r. 0 izbach lekarskich (Dz.U.l6.522 tj.) i orzekakary upomnieniaizarz~dza na
rZeczOkrygowej Izby Lekarskiejw RzeszoWieod obwinionejkoszty postcrpowaniasll-dowego
wwysokosc~ groszy).

Wymierzaj~cwysokosc kary S~duwzglydnil przyznanie siy do winy obwinionejwjej
pismie wyjaSniaj~cym znajduj~cym siy w aktach sprawy jak:.r6wniez wsp6lprac~ w
postypowaniu wyjaSniaj~cym przed Okrygowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoSci
Zawodowej. S~d r6wni~zwziltl pod uwagy dotychczasow~niekaralnosc obwinionej.

Okrygowy .S~ .Lekarski _ uwaza, ze male doswiadczenie zawodowe nie
usprawiedliwiaj~ popelnianych blyd6w i zaniedbywania proeedur zwill-zanychz leczeniem
pacjenta i prowadzeniem dokumentacji rnedycznej. S~d wyrai:a nadziejy, iz postypowanie
prowadzone przed Qrgan~ odpowiedzialnosci. zawodowej . wplynie na podniesienie
standard6wzawodoWychi w przyszlosci pozyvoliunikn~cpodobnych sytuacji z korzySc~dla
pacjent6w i lekarza.

Maj~ powyzsze na uwadze S~dpostanowiljak:w sentencji.
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Czlonkowie : •

1~k.dent,__ '
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Rzeszow dn. 12 czerwiec 2018 f.

, .
. Przewoduiczacy)

Lek. dent.
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