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Sygn. akt. OSL I - 001/2018

ORZECZENIE

Okr~gowySadLekarski w Tarnowie w skladzie:

Przewodnicz~cy:
Czlonkowie:

lek. med. Boleslaw Wronski
lek. dent. Barbara Raczka
lek. med. Tomasz Rymarczyk

Protokolant: mgr ElZbieta Armatys
przy udziale: Zast~pcy Okr~gowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Tamowie
lek. med. Jadwigi Bester
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.12.2018 roku w Tamowie wniosku Okr~gowego
Rzecznika Odpowiedzialnosei Zawodowej w Rzeszowie 0 ukaranie lek. med.
obwinionego 0 to, ze:

1. w okresie od 23.05.2016 do 20.02.2017 r. w ulotce informacyjnej dotyczacej laserowej
korekcji wzroku, dostepnej dla pacjentow w NZOZ w Rzeszowie oraz w witrynie
intemetowej www uzywa nienaleznego mu tytulu "dr"
tj. 0 czyn stanowiqcv przewinienie zawodowe z art. 62 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia 14
grudnia 1991 roku w zw. z art. 53 ustawy 0 izbach lekarskich

2. w okresie od 23.05.2016 do 23.05.2017 jako wlasciciel podmiotu wykonuj::t:cegodzialalnose
lecznicza podaje do publicznej wiadomosci informacje 0 zakresie i rodzaju udzielanych
swiadczeri okulistycznych maj::t:cych cechy reklamy to jeden z wiodacych osrodkow
okulistycznych w Polsce", 9 lat na rynku uslug medycznych i ponad 30 tysiecy zadowolonych
klientow; jedna z trzech w Polsce stosujaca przy korekcji wad wzroku metody zaaprobowane
przez NASA; posiadamy dwa najwyzszej klasy lasery
ti, 0 czyn stanowiqcv przewinienie zawodowe z art. 63 ust 1 w zw. z art. 65 Kodeksu Etyki
Lekarskiej oraz art. 14 ust 1 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej w zw. z art. 53 ustawy 0 izbach
lekarskich

na mocy art. 53 i 78 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 0 izbach lekarskich (Dz.U.2018.168 t.j.):

1. uniewinnia obwinionego od czynu zarzucanego mu w punkcie 1wniosku 0 ukaranie,

2. w granicach czynu zarzucanego obwinionemu w punkcie 2 wniosku 0 ukaranie uznaje
obwinionego za winnego tego, ze w okresie od 23.05.2016 do 23.05.2017, jako lekarz
wykonujace zawod w ramach dzialalnosci leczniczej prowadzonej przez podmiot 0

nazwie NZOZ w Rzeszowie, wbrew zakazowi wyrazil zgod~ na uzywanie swego
nazwiska i wizerunku dla celow komercyjnych tego podmiotu, w ten sposob, ze swoj
wizerunek i wlasne dane osobowe znalazly sie na ulotce majacej cechy reklamy oraz
niosacej tresc, ktora narzuca chorym swiadczenie uslug okreslonego w niej podmiotu
leczniczego oraz zrnierza do pozyskiwac pacjentow w sposob niezgodny z zasadarni etyki,
deontologll lekarskiej i lojalnosci wobec kolegow, w szczegolnosci majqc cechy reklamy
uzywa nast~pujllcych zwrotow : "NZOZ to jeden z wiodacych osrodkow okulistycznych
w Polsce", ,,9 lat na rynku uslug medycznych i ponad 30 tysiecy zadowolonych klientow";



"jedna z trzech w Polsce stosujaca przy korekcji wad wzroku metody zaaprobowane
przez NASA"; "posiadamy dwa najwyzszej klasy lasery", "sokoli wzrok na wyciagniecie
reki", "skorzystaj z uslug jedynego osrodka na podkarpaciu", "zobacz swiat na nowo",
"uwolnij swoje mozliwosci", "ciesz sie zyciern bez okular6w",
co stanowi przewinienie zawodowe z art. 63 ust 1 i 2 i art. 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej w
zw. z art. 4 ustawy 0 zawodach lekarza i lekarza dentysty w zw. z art. 53 ustawy 0 izbach
lekarskich i za to, na mocy art. 83 ust 1 pkt 2 ustawy 0 Izbach Lekarskich, orzeka wobec
obwinionego kare - u.p 0m n i e n i a

3. obciaza obwinionego kosztami postepowania.

Czlonkowie:
Przewodnicz~cy:

.....................................
lek dent. Barbara Raczka .....................................

lek med. Boleslaw Wronski

.....................................
lek med. Tornasz Rymarczyk



Sygn. akt: OSL 1-002/2018

ORZECZENIE

z dnia 10.12.2018 roku

Okr~gowy Sad Lekarski w Tarnowie w skladzie:

Przewodniczaey:
Czlonkowie:

lek. med. Boleslaw Wronski
lek. dent. Barbara Raczka
lek. med. Tomasz Rymarczyk

Protokolant: mgr Elzbieta Annatys

Przy udziale Zastepcy Okregowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej lek. med.
Jadwigi Bester,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.12.2018 roku w Tarnowie
wniosku Okrygowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Tarnowie
o ukaranie Iek. med.

obwinionego 0 to, ze:

w dniu 12.06.2017 roku w Tarnowie, wykonujac obowiazki lekarza w Szpitalu
Wojew6dzkim, dopuscil sie wobec pokrzywdzonej medycznego bledu diagnostycznego
polegajacego na nieprawidlowym opisie wykonanego badania tomografii komputerowej
poprzez postawienie diagnozy co do stanu pecherzyka zolciowego pacjenta, podczas gdy
organ ten na skutek wczesniejszego zabiegu zostal w calosci usuniety

tj. 0 czyn stanowiaey przewinienie zawodowe z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia 14
grudnia 1991 r. w zw. z art. 4 Ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach lekarza identysty

1. uznaje obwinionego za winnego zarzucanego mu przewinienia zawodowego i za to na
mocyart. 83 ustawy z dn. 2 grudnia 2009 r. 0 Izbach Lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz.
65.) orzeka wobec obwinionego kare: upomnienia

2. kosztami postepowania obciaza obwinionego lekarza.

Czlonkowie Przewodniezacy

lek. dent. Barbara Raczka lek. med. Boleslaw Wronski................................ .................................
lek. med. Tomasz Rymarczyk
....................................
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Sygn. akt: OSL 1-003/2018

ORZECZENIE

z dnia 10.12.2018 roku

Okr~gowy Sad Lekarski w Tamowie w skladzie:

Przewodnicz~cy: lek. med. Boleslaw Wronski

Czlonkowie: lek. dent. Barbara Raczka

lek. med. Tomasz Rymarczyk

Protokolant: mgr Elzbieta Annatys

Przy udziale Zastepcy Okrygowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej

lek. med. Jadwigi Bester,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.12.2018 roku w Tamowie

wniosku Okrygowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Tamowie

o ukaranie lek. med.

obwinionego 0 to, ze:
w dniu 23.02.2018 roku w miejscowosci, wykonujac obowiazki lekarza w Gminnym Osrodku
Zdrowia, wbrew obowiazkowi prawnemu, przed wydaniem karty zgonu, zaniechal ogledzin
ciala zmarlej.

to jest 0 czyn stanowiacy naruszenie § 6 ust 1 pkt 1) w zw. z § 8 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i
jego przyczyny.

1. uznaje obwinionego za winnego zarzucanego mu przewinienia zawodowego i za to na
mocy art. 83 ustawy z dn. 2 grudnia 2009 r. 0 Izbach Lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz.
65.) orzeka wobec obwinionego kare: upomnienia

2. kosztami postepowania obciaza obwinionego lekarza.

Czlonkowie Przewodnlczaey

lek. dent. Barbara Raczka
lek. med. Boleslaw Wronski................................. ...................................

lek. med. Tomasz Rymarczyk
......................................



Sygn. akt: OSL 1-004/2018

ORZECZENIE
z dnia 10.12.2018 roku

Okr~gowy Sad Lekarski w Tamowie w skladzie:

Przewodnlczaey.
Czlonkowie:

lek. med. BoleslawWronski
lek. dent. Barbara Raczka
lek. med. Tomasz Rymarczyk

Protokolant: mgr Elzbieta Armatys

Przy udziale Zastepcy Okregowego RzecznikaOdpowiedzialnoscl Zawodowej lek. med. Jadwigi Bester,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.12.2018roku w Tamowie
wniosku OkrtygowegoRzecznika OdpowiedzialnosciZawodowej w Tamowie
o ukaranie lek. med.

obwinionego 0 to, ze:

w okresie od dnia 8 maja do dnia 11maja 2017 roku ,jako lekarz wykonujacy obowiazki zawodowe w ramach
Oddzialu Chirurgii Og61nejSzpitala Powiatowego, na kt6rym z racji wykonywanego zawodu, pemionej funkcji,
doswiadczenia i posiadanej wiedzy 0 pacjencie ciazyl szczeg61ny obowiazek opieki nad pacjentem, w tym
obowiazek przeprowadzenia koniecznych w procesie leczenia pacjenta badan diagnostycznych, a takze
sporzadzenie prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze stanem faktycznym dotyc~cym procesu
leczenia pacjenta, nie zlecil wykonania badan diagnostyki roznicowej przyczyn goraczki u pacjenta z wysokim
CRP, oraz zalozonym od dw6ch lat portem naczyniowym, nie zlecil wykonania dodatkowych badan
laboratoryjnych, nie wykonal i nie zlecil wykonania badan posiew6w stolca, nie zlecil wykonania badan na
obecnosc toksyny Clostridium difficile w stolcu pacjenta, nie zweryfikowal posiadanych wynik6w wykonanych
pacjentowi w ramach Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w/w podmiotu leczniczego badan, w tym
nieprawidlowych wartosci CRP, nie odnotowal w historii choroby ilosci oddanych przez pacjenta stolc6w w
ciagu doby, pomimo, ze informacja ta ujeta zostala w karcie goraczkowe] pacjenta,

tj. 0 czyn stanowi~cy przewinienie zawodowe z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia 14 grudnia 1991 r. w
zw. z art. 4 Ustawy z dn. 5 grudnia 1996r. 0 zawodach lekarza i dentysty

I. uznaje obwinionego za winnego zarzucanego mu przewinienia zawodowego i za to na mocy art.
83 ustawy z dn. 2 grudnia 2009 r. 0 Izbach Lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 65.) orzeka wobec
obwinionego kant: upomnienia

2. kosztami post<tpowania obciaza obwinionego lekarza.

Czlonkowie Przewodniczacy

lek. dent. Barbara Raczka lek. med. Boleslaw Wronski................................. ...................................
lek. med. Tomasz Rymarczyk
......................................



Sygn. akt OSL 1- 0003/2016

ORZECZENIE
dnia 14 maja 2018 r.

Okr~gowy Sqd Lekarski w Tamowie w skl:adzie:

Przewodnicz~cy:
Czlonkowie:

lek. dent. Dorota Paciorek
lek. Boleslaw Wronski
lek. Mariusz Plichta

Protokolant: mgr Elzbieta Armatys
przy udziale: Zastypcy Okrygowego Rzecznika Odpowiedzialnoscl Zawodowej w Krakowie:
lek. dent. Adama Golybiowskiego - zastepca wyznaczony przez Okrygowego Rzecznika
Odpowiedzialnosci Zawodowej w Krakowie na podstawie zarz,!dzenia z dnia 8.12.2014
roku,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2018 roku w Tamowie wniosku Okrygowego
Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej w Krakowie 0 ukaranie lek. dent.
obwinionego 0 to, ze:
w okresie od dnia 3 kwietnia 2012 roku do dnia 13 maja 2014 roku pelniac obowiazki lekarza
stomatologa w przychodni NZOZ zlokalizowanej w Krakowie wzgledem pacjenta nie
dochowal nalezyte] starannosci w procesie leczniczym oraz przeprowadzil go niezgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej poprzez nieprzeprowadzenie dwuetapowego
leczenia polegaj,!cego na zmianie ulozenia przestrzennego zuchwy, przebudowie ukladu
stomatognatycznego, zaakceptowanie obnizonej wysokosci zwarciowej i zaburzonego
przebiegu powierzchni okluzyjno - artykulacyjnej poprzez zastosowanie uzupelnien stalych
(mostu porcelanowego - strona lewa) oraz niezastosowaniu odpowiednich uzupelnien
akceptuj'!cych podwyzszon'! wysokosc po stronie prawej zuchwy, w konsekwencji czego ,
akceptujae nieprawidlowe warunki istniejace przed leczeniem i przeprowadzaj'!c leczenie
protetyczne, utrwalil wade zgryzu powodujac zaostrzenie objawow wzmozonego napiecia
miesni z ich bolesnoscia dotykowa, wywolujac u pacjenta objawy akustyczne w zakresie
stawow skroniowo - zuchwowych oraz problemy z zuciem pokarmow,
tj. ° czyn stanowi~cy przewinienie zawodowe z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia
14 grudnia 1991 roku w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku ° zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018.617 t.j.)
na mocy art. 53 i 78 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 0 izbach lekarskich (Dz.U.2018.168
t.j.):

1. Uniewinnia obwinionego od zarzucanego mu przewinienia zawodowego,
2. kosztami postepowania obciaza Skarb Panstwa.

Czlonkowie:
Przewodniczaea,

lek. Boleslaw Wronski
lek. dent. Dorota Paciorek...........................

lek. Mariusz Plichta ...............................
...........................


