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Teresa Dukiet-Nagórska

Lekarski obowiązek współdziałania z organami
ścigania a tajemnica lekarska

Obecnie obowiązująca ustawa o zawodzie lekarza w art. 40 ust. 1 nakłada na
lekarza obowiązek „zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem,
a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”.

Przepis ten szeroko ujmuje przedmiotowy zakres tajemnicy lekarskiej, bowiem
sformułowanie to pozwala przyjąć, że tajemnicą lekarską są objęte wiadomości ujaw-
nione lekarzowi przez pacjenta lub inną osobę oraz wiadomości uzyskane w związ-
ku z działaniami podejmowanymi przez danego lekarza lub uzyskane od innego
lekarza, przy czym idzie tu o wszelkie uzyskane informacje, a nie tylko tyczące spraw
zdrowotnych1.

W tym względzie nie nastąpiła żadna istotna zmiana w stosunku do ustawy z 1950
roku. Jednakże kształt prawnokarnych konsekwencji naruszenia tajemnicy lekar-
skiej jest obecnie odmienny od przyjętego w kodeksie karnym poprzednio obowią-
zującym. Kodeks karny z 1969 roku penalizował jedynie ujawnienie tajemnicy służ-
bowej przez funkcjonariusza publicznego lub innego pracownika instytucji pań-
stwowej lub społecznej (lekarz ujawniający tajemnicę lekarską, nie będący pracow-
nikiem instytucji państwowej czy społecznej, mógł odpowiadać jedynie za wykro-
czenie przewidziane w art. 25 ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza). Natomiast kodeks
karny z 1997 roku w art. 266 par 1 sankcją karną obwarowuje ujawnienie, wbrew
przepisom ustawy lub przyjętemu zobowiązaniu, informacji uzyskanych przez spraw-
cę w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, spo-
łeczną, gospodarczą lub naukową.

Zatem obecnie czynem zabronionym w kodeksie karnym jest ujawnienie tajemnicy

lekarskiej niezależnie od tego, w jakich ramach organizacyjnych lekarz wykonywał

1 Taki pogląd reprezentują np.: M. Safjan: Prawo i medycyna, Warszwa 1998, s.112; M. Filar: Lekarskie prawo
karne, Kraków 2000, s. 352.
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swój zawód – a więc np. ujawnienie wiadomości uzyskanej przy wykonywaniu zawodu
w ramach tzw. prywatnej praktyki czy też w strukturze niepublicznego zakładu opieki
zdrowotnej, podlega ocenom przez pryzmat postanowień kodeksu karnego.

Równolegle z przepisami nakazującymi dochowanie tajemnicy lekarskiej w pol-
skim systemie prawa funkcjonują regulacje nakazujące określonym podmiotom
współdziałanie z organami ścigania. Jeśli te ostatnie postanowienia odnieść do le-
karzy, to staje się oczywistym, że tego rodzaju współdziałanie może się wiązać z ujaw-
nieniem tajemnicy lekarskiej. Wyłania się więc konieczność ustosunkowania do
zasadniczego pytania: czy w ramach współdziałania z organami ścigania lekarz jest
uprawniony – a może obowiązany – do ujawnienia tajemnicy lekarskiej.

Przedstawienie problematyki powiadamiania przez lekarzy organów ścigania
o popełnieniu określonych przestępstw wymaga drobiazgowego przeanalizowania
kolejnych zmian stanu prawnego, gdyż bez tego nie jest możliwe ustalenie obecne-
go kształtu unormowań obowiązujących w tym względzie.

Poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 28 października 1950 roku o zawodzie
lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 z późn. zm.) w art. 13 pkt 2 nakładała na lekarzy
obowiązek powiadamiania organów ścigania o zabójstwie, ciężkim uszkodzeniu ciała,
samobójstwie, zatruciu lub pozostającym w związku z przestępstwem lekkim uszko-
dzeniu ciała – jeśli lekarz powziął o nich wiadomość przy wykonywaniu zawodu.
Powiadomienia należało dokonać w ciągu 24 godzin.

Zbliżony charakterem, choć nie tożsamy obowiązek, przewidziano w przepisie
par 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961
roku (Dz. U. Nr 39, poz. 202), wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 11
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jego bliż-
sza analiza zostanie podjęta w toku dalszych rozważań).

W tym czasie nie było kolizji pomiędzy postanowieniami ustawy o zawodzie
lekarza a nakazami zawartymi w kodeksie postępowania karnego. Kodeks postę-
powania karnego z 1929 roku, po jego nowelizacjach dokonanych w okresie po-
wojennym, statuował (w art. 229 par. 1) społeczny obowiązek powiadamiania o po-
pełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Analogiczne unormowanie spotyka-
my w kodeksie postępowania karnego z 1969 roku (art. 256 par. 1). Obowiązek
społeczny ustępuje obowiązkowi prawnemu, toteż należało przyjmować, że na
lekarzach spoczywa prawny obowiązek powiadamiania jedynie o czynach opisa-
nych w art. 13 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza. W odniesieniu do przestępstw
tam niewymienionych, o których lekarz powziął wiadomość w związku z wykony-
waniem zawodu, w całej rozciągłości obowiązywała lekarza tajemnica lekarska.
W konsekwencji społeczny obowiązek określony w art. 256 par. 1 kpk (czy w art.
229 par. 1 kpk z 1929 roku) wyznaczał postępowanie lekarza tylko w odniesieniu
do przestępstw, o których powziął wiadomość bez związku z wykonywaniem za-
wodu.

Także relacja występująca pomiędzy kodeksem karnym z 1932 roku a art. 13 ust.
2 ustawy o zawodzie lekarza nie stanowiła źródła komplikacji. Kodeks karny z 1932
roku, obowiązujący w chwili wejścia w życie ustawy o zawodzie lekarza 1950 roku,
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nie zawierał przepisu wyrażającego obowiązek denuncjacji, toteż nie było wątpli-
wości co do tego, że lekarz obowiązany jest postępować po myśli art. 13 ust. 2 usta-
wy o zawodzie lekarza.

Sprawa nabrała bardziej złożonego charakteru z chwilą wejścia w życie kodeksu
karnego z 1969 roku (co nastąpiło 1 stycznia 1970 roku). Nie było zasadniczej sprzecz-
ności pomiędzy ustawą o zawodzie lekarza a postanowieniem zawartym w art. 254
par. kk z 1969 roku, przewidującym – odnoszący się do ogółu obywateli – prawny
obowiązek powiadamiania o przestępstwach w tym przepisie wymienionych, gdyż
obydwa akty prawne nakazywały powiadamianie o popełnieniu przestępstwa z art.
148 kk. Jednakże kłopot w tym, że do lekarzy adresowany był nadto nakaz powia-
damiania o innych czynach wskazanych w art. 13 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza.

Ustawa o zawodzie lekarza była aktem prawnym wcześniejszym niż kodeks kar-
ny i z tej przyczyny podjęta być musi kwestia ewentualnej derogacji jej postano-
wień. Taka ewentualność musiałaby zostać odrzucona w przypadku uznania, że art.
13 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza stanowi lex specialis względem art. 254 par. 1 kk
– w myśl zasady lex posterior generalis non derogat legi anteriori speciali.

Problematyka oceny czy przepis jest ogólny czy szczególny bywa przedmiotem
sporów, co dowodzi, że ustalenia w tym przedmiocie bywają kontrowersyjne. Nie-
mniej jednak nie sposób uznać, że art. 13 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza stano-
wił przepis szczególny względem art. 254 par. 1 kk, bowiem wprawdzie ustawa
o zawodzie lekarza odnosiła się do węższego kręgu adresatów, ale nakładała obo-
wiązek o szerszym zakresie. Stało to na przeszkodzie zaprzeczeniu derogacyjne-
go działania kodeksu karnego. Krótko mówiąc: z chwilą wejścia w życie kodeksu

karnego z 1969 roku (czyli 1 stycznia 1970 roku) moc obowiązującą stracił art.

13 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza w części dotyczącej powiadamiania o innych

przestępstwach niż określone w art. 148 kk. Okoliczności tej, niestety, nie brano
pod uwagę ani w zbiorach ustaw (por. np. Kodeks karny [...], Ważniejsze ustawy
dodatkowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971), ani nie sygnalizowano tego
w piśmiennictwie.

W ustawie obecnie obowiązującej nie znajdujemy odpowiednika art. 13 pkt 2
ustawy z 1950 roku. To posunięcie ustawodawcy samo w sobie jest wymowne. Nie
znaczy to jednak, by nie istniały wątpliwości co do tego jak ma się zachować lekarz,
który podejmując interwencję medyczną powziął wiadomość o popełnieniu czynu
zabronionego, skoro powiadomienie o tym organów ścigania wymaga ujawnienia
tajemnicy lekarskiej, bowiem jest równoznaczne z przekazaniem informacji o sta-
nie zdrowia zaistniałym w wyniku tego czynu.

Poszukując rozwiązania tego problemu sięgnąć trzeba do regulacji zawartych
nie tylko w ustawie o zawodzie lekarza, ale także innych aktach prawnych. W pierw-
szej kolejności rozważenia wymaga relacja pomiędzy art. 304 par. 1 kpk i art. 240
kk z jednej strony, a art. 40 ustawy o zawodzie lekarza z drugiej strony.

W art. 304 par. 1 kpk (który to przepis jest późniejszy niż art. 40 ustawy o zawo-
dzie lekarza) ustawodawca ustanawia, spoczywający na każdym obywatelu, spo-

łeczny obowiązek powiadamiania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
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(używa się tu nazwy „przestępstwo”, co uznać trzeba za rozwiązanie wadliwe, gdyż
denuncjacja powinna następować niezależnie od winy sprawcy – należało użyć na-
zwy „czyn zabroniony”, tak jak ma to miejsce w art. 240 kk).

Nie może być wątpliwości co do tego, że prawny obowiązek dochowania tajem-
nicy lekarskiej przeważa (była już o tym mowa powyżej), toteż powiadomienie w tym
trybie nie może być zrealizowane wbrew stanowisku pacjenta będącego pokrzyw-
dzonym, bądź jego przedstawiciela ustawowego. Toteż jako zasadę należy przyjąć,

że powiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego na osobie pacjenta oparte

być musi o zgodę pokrzywdzonego pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowe-

go. W przeciwnym razie wystąpi naruszenie tajemnicy lekarskiej.
Rodzi się wszakże pytanie czy w pewnych sytuacjach lekarz nie będzie uprawnio-

ny do denuncjacji pomimo braku wyraźnego stanowiska pokrzywdzonego pacjenta
bądź jego przedstawiciela ustawowego. W moim przekonaniu jest to dopuszczalne
wtedy, gdy spełnione będą wymogi tzw. zgody domniemanej w ramach kontratypu
zgody pokrzywdzonego: zachowanie lekarza powiadamiającego nie będzie stano-
wiło bezprawnego naruszenia tajemnicy lekarskiej, jeśli będą istniały podstawy do
przyjęcia, że gdyby pacjent (jego przedstawiciel ustawowy) był zorientowany w za-
istniałej sytuacji wyraziłby zgodę – z taką domniemaną zgodą będziemy mieli do
czynienia np. wtedy, gdy do szpitala zostanie przywieziona nieprzytomna, o nie-
ustalonej tożsamości, małoletnia pacjentka z objawami świadczącymi o znęcaniu
się nad nią. Nie jest jednakże możliwe domniemywanie zgody pacjenta wówczas,
gdy mamy do czynienia z wnioskowym trybem ścigania – który wchodzi w grę np.
przy przestępstwie zgwałcenia. Tym bardziej jest to wykluczone, jeśli przestępstwo
ścigane jest z oskarżenia prywatnego – ten tryb ścigania ustawa odnosi np. do prze-
stępstwa spowodowania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia
nie trwającego dłużej niż 7 dni.

Krótko mówiąc, domniemanie zgody funkcjonuje tak długo, jak długo założe-
nie, o tym że denuncjacja leży w interesie pacjenta, jest zasadne.

Denuncjacja oparta o zgodę pacjenta w żadnym razie nie stanowi obowiązku

lekarza.

Nie jest wykluczony błąd lekarza polegający na odebraniu wypowiedzi czy za-
chowania pacjenta jako wyrażającej zgodę na poinformowanie organów ścigania
o popełnionym czynie zabronionym, podczas gdy w rzeczywistości zgody tej nie
było. Konsekwencją wystąpienia takiego błędu – nawet jeśli był nieusprawiedliwio-
ny – jest brak odpowiedzialności lekarza, bowiem na mocy art. 28 par. 1 kk czyn
taki nie stanowi czynu zabronionego umyślnego, zaś z umyślnym występkiem z art.
266 par. 1 kk nie koresponduje występek nieumyślny.

Może się także zdarzyć, że lekarz podejmuje działania medyczne wobec sprawcy,
który doznał uszczerbku na zdrowiu w trakcie realizowania zamachu na inną osobę.
W takim przypadku lekarz jest związany tajemnicą lekarską w sposób całkowity.

Nie jest wykluczone, a nawet bardzo prawdopodobne, że podejmując działanie

medyczne lekarz nie będzie miał przesłanek po temu, by ustalić czy ma do czynie-

nia z pokrzywdzonym czy sprawcą. W takiej sytuacji należy zalecić dochowanie
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dyskrecji, gdyż brak powiadomienia jest prawnokarnie irrelewantny (z wyjątkiem

przestępstwa z art. 148 kk, o czym dalej), zaś niezasadne powiadomienie skutkuje

odpowiedzialnością karną za ujawnienie tajemnicy lekarskiej.

Jeśli lekarz mylnie przyjmie, że ma do czynienia z pokrzywdzonym – w konse-
kwencji czego nabierze przekonania, że istnieją podstawy dla przyjęcia domnie-
manej jego zgody – wówczas mamy do czynienia z błędem co do faktu, którego
konsekwencją jest urojenie kontratypu. Taki stan faktyczny powinien być ocenio-
ny po myśli art. 29 kk, który nakazuje przyjąć brak przestępstwa, jeśli mylne prze-
konanie sprawcy, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność, było uspra-
wiedliwione.

Przejdźmy z kolei do relacji pomiędzy postanowieniami art. 40 ust. 2 pkt 1 usta-
wy o zawodzie lekarza a przepisem art. 240 kk, który zawiera, adresowaną do ogółu
obywateli, normę wyrażającą obowiązek powiadamiania organu ścigania o popeł-
nieniu wskazanych w tym przepisie czynów zabronionych. Wyliczenie to ma cha-
rakter enumeratywny i obejmuje m.in. czyn zabroniony z art. 148 kk.2. W toku dal-
szych rozważań przestępstwo to określane będzie skrótowo jako „zabójstwo”, ale
pamiętać trzeba, że przepis ten nie obejmuje wszystkich typów zabójstwa – o czym
więcej poniżej. Zatem jest oczywiste, że w odniesieniu do zabójstwa można mówić
o prawnym obowiązku powiadamiania organów ścigania.

Istota tego obowiązku w odniesieniu do zabójstwa wymaga kilku słów komenta-
rza. Zwrócić trzeba uwagę na to, że obowiązek ten aktualizuje się zarówno w od-
niesieniu do zabójstwa dokonanego, jak i usiłowanego3. Wydaje się także, że roz-
ciąga się on na wszelkie postacie sprawstwa wymienione w art. 18 par. 1 kk, a także
na podżeganie do zabójstwa i pomocnictwo w nim. Należy także podkreślić, że
wobec użycia przez ustawodawcę w art. 240 par. 1 kk określenia „czyn zabroniony”,
obowiązek powiadomienia powstaje nie tylko wtedy, gdy sprawca czynu zdolny jest
do ponoszenia odpowiedzialności karnej, ale także wtedy, gdy nie można mu przy-
pisać winy – np. ze względu na niepoczytalność czy nieletniość4.

Skomentowawszy kwestie odnoszące się do ogółu obywateli pora przejść do za-
gadnień odnoszących się wyłącznie do lekarzy.

Konieczne jest  rozstrzygnięcie czy lekarz,  który spełniając swoje
zawodowe obowiązki powziął  wiarygodną wiadomość o popełnieniu
zabójstwa,  powinien dokonać denuncjacj i  – dotyczy to np. sytuacji, gdy
udzielał pomocy pacjentowi, który zmarł na skutek obrażeń, których charakter do-
wodzi, że zostały zadane przez inną osobę. W tym celu nawiązać trzeba do art. 40

2 W ramach interwencji medycznej lekarz, oczywiście, może powziąć wiadomość nie tylko o zabójstwie, ale także
o innych przestępstwach wymienionych w art. 240 par. 1 kk, jednakże praktyczne znaczenie ma przede wszyst-
kim sprawa zabójstwa, toteż na tym przestępstwie koncentrować się będą dalsze rozważania. Jeśli jednakże
dojdzie do uzyskania przez lekarza informacji o innym przestępstwie (np. z art. 134 kk), wówczas konieczne
będzie przeprowadzenie rozumowania analogicznego do zawartego w tym opracowaniu, ale z uwzględnieniem
charakteru zaistniałego czynu.

3 por. M. Szewczyk w: pracy zbiorowej pod red. A. Zolla „Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art.
117-277 kodeksu karnego, Zakamycze 1999, s. 831.

4 Tak M. Szewczyk: op.cit., s. 832.
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ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodzie lekarza, w którym opisano jeden z wyjątków od
obowiązku dochowywania tajemnicy lekarskiej wskazując, że obowiązek dochowa-
nia tajemnicy lekarskiej nie występuje jeśli „tak stanowią ustawy”.

W piśmiennictwie w tej kwestii wyrażono różne zapatrywania.
M. Safjan, w rozważaniach dotyczących art. 304 par. 2 kpk i 240 par. 1 kk, wyraził

wątpliwość czy przepisy „te mogą być uznane za szczególne w stosunku do uregulo-
wań ustanawiających obowiązek zachowania tajemnicy” i przyjął, że wyłom od obo-
wiązku dochowania tajemnicy lekarskiej „nie może być (...) wprowadzony przez
przepisy ogólnie sformułowane, adresowane do wszystkich podmiotów, ale musi
expressis verbis wynikać z uregulowań stwarzających obowiązek uchylenia tajemni-
cy lekarskiej w określonych sytuacjach”5.

Natomiast M. Szewczyk uważa, że tajemnica zawodowa lekarza „(...) nie zwalnia
go od obowiązku doniesienia, określonego w art. 240 par. 1, albowiem art. 40 pkt 2
ustawy o zawodzie lekarza (...) stanowi, że lekarz zwolniony jest z obowiązku za-
chowania tajemnicy m.in. wtedy, gdy tak stanowi ustawa”6.

M. Filar (odrzucający punkt widzenia M. Safjana bez bliższej argumentacji) jest
zdania, że w omawianej sytuacji występuje konflikt obowiązków: „z jednej strony
na lekarzu spoczywa prawny obowiązek denuncjacji opisanych w art. 240 par. 1 kk
przestępstw, którego niezrealizowanie zagrożone jest sankcją karną do lat 3, z dru-
giej strony prawny obowiązek zachowania w tajemnicy (...) informacji (...), naru-
szenie którego jest prawnokarnie również sankcjonowane”. Jego zdaniem konflikt
ten należy rozwiązywać w oparciu o uregulowanie zawarte w art. 26 par. 5 kk, w któ-
rym wprowadza się w tym przypadku zasadę stosowania postanowień tyczących
stanu wyższej konieczności7.

Ustosunkowując się do tezy M. Safjana – zgodnie z którą wyjątek od obowiązku
dochowania tajemnicy obowiązującej tylko pewną grupę zawodową może być usta-
nowiony tylko w przepisie adresowanym do tej grupy – trzeba wskazać, co następuje:

Wprawdzie źródło obowiązku dochowania tajemnicy przez lekarza stanowi art. 40
ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, to jednak wobec braku w tej ustawie przepisu kar-
nego odnoszącego się do przestępnego ujawnienia tajemnicy lekarskiej, sankcjono-
waniu tego obowiązku służy typizacja zawarta w art. 266 par. 1 kk. Typizacja ta odnosi
się do znacznie szerszego grona podmiotów niż lekarze, gdyż sprawcę tego przestęp-
stwa określa się poprzez określenie „wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na
siebie zobowiązaniu”. Skoro zaś adresatami zakazu ujawniania tajemnicy są nie tylko
lekarze, przeto wyjątek od obowiązku dochowania tajemnicy może odnosić się nie
tylko do lekarzy. Taka jest też linia postępowania ustawodawcy, który z jednej strony
wprowadza takie wyjątki, które tyczą wyłącznie lekarzy, ale z drugiej – konstruuje
wyjątki obejmujące szerszy zakres podmiotów. Ilustrację tej pierwszej grupy wyjąt-
ków stanowi art. 40 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, natomiast przykładu wyjątków

5 M. Safjan: op.cit., s. 150.
6 M. Szewczyk: op. cit., s. 831.
7 M. Filar: op. cit., s. 372-373.
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drugiej grupy dostarcza art. 180 par. 2 kpk, zezwalający, pod pewnymi warunkami, na
przesłuchanie co do faktów objętych tajemnicą lekarską, adwokacką i dziennikarską.
Czy do grupy tych wyjątków zaliczyć należy art. 240 par. 1 kk? Zagadnienie to wyma-
ga szczegółowego przeanalizowania. Nim jednak przejdę do tego, jedna refleksja od-
nosząca się do konsekwencji tezy M. Safjana.

Otóż skoro twierdzi się, że o wyjątku od obowiązku dochowania tajemnicy lekar-
skiej stanowić może tylko przepis adresowany do lekarzy, to analogiczne rozumo-
wanie należałoby odnieść do regulacji określających skutki ujawnienia tajemnicy
lekarskiej – takich zaś postanowień w naszym systemie prawa karnego nie ma. Za-
tem, posuwając się omawianym torem rozumowania trzeba byłoby uznać, że lekarz
za ujawnienie wbrew prawu tajemnicy lekarskiej nie odpowiada karnie. To zaś, jest
ze względów oczywistych, nie do przyjęcia Nieodzowne jest subsumowanie zacho-
wania lekarza ujawniającego tajemnicę lekarską pod przepis art. 266 par. 1 kk, w któ-
rym, o czym była wyżej mowa, typizuje się zachowanie osób, które wbrew ustawie
lub przyjętemu zobowiązaniu ujawniły tajemnicę.

Analogicznie rzecz się przedstawia w związku z tym, że w art. 30 ustawy o zawo-
dzie lekarza, wyrażającym obowiązek udzielania przez lekarza pomocy w każdym
przypadku niecierpiącym zwłoki, nie przewidziano jakiejkolwiek sankcji, zaś sank-
cja przyporządkowana jest przestępstwu nieudzielenia pomocy (art. 162 kk), które-
go sprawcami mogą być osoby będące w stanie udzielić pomocy bez narażenia sie-
bie czy innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Gdyby posłużyć się omawianą argumentacją trzeba byłoby przyjąć, że sank-
cja z art. 162 kk nie odnosi się do lekarzy odmawiających udzielenia pomocy, gdyż
jest ona elementem normy adresowanej do szerszego grona adresatów niż lekarze.
Nie wydaje się więc, by teza M. Safjana była słuszna.

Powracając do zasadniczego toku rozważań trzeba podjąć kwestię czy art. 240
par. 1 kk wyznacza m.in. obowiązek lekarza powiadamiania organów ścigania o przy-
padkach zabójstwa.

Poszukując odpowiedzi na to pytanie trzeba podnieść, że konsekwencją istnienia
prawnokarnej regulacji odnoszącej się do ujawniania tajemnicy przez różne grupy
podmiotów jest to, że wyjątek od tego obowiązku dochowania tajemnicy może być
określony w odniesieniu do szerszego, niż jedna grupa zawodowa, kręgu podmio-
tów. Takim przepisem jest art. 240 par. 1 kk.

Ponadto rozpoznanie analizowanego tu zagadnienia wymaga dokładnej analizy
treści przepisu art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodzie lekarza.

W art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodzie lekarza jest ujęty wyjątek od obowiąz-
ku dochowania tajemnicy lekarskiej. To postanowienie normatywne adresowane
jest do lekarzy. Z tego wszakże nie płynie wniosek, by można tu było mówić
o normie szczególnej wobec normy zawartej w art. 240 par. 1 kk, która adreso-
wana jest do szerszego kręgu osób. Przepis szczególny cechuje się tym, że jego
treść jest bogatsza w stosunku do przepisu ogólnego, co sprawia, że zakres staje
się węższy. Innymi słowy, przepis szczególny zawiera treść zawartą w przepisie
ogólnym, wzbogaconą o dalsze elementy. Nie może być chyba wątpliwości, że
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norma zawarta w art. 40 ust. 2 pkt 1 nie pozostaje w takiej relacji względem
normy określonej w art. 240 par. 1 kk. Zatem nie sposób uznać na podstawie
reguły lex specialis derogat legi generali, że postanowienie zawarte w art. 240 par.
1 kk nie dotyczy lekarzy.

Nawiązując do prawnokarnych aspektów należy stwierdzić, że art. 40 ust. 2 sta-

nowi kontratyp szczególnych uprawnień i obowiązków, wyłączający bezprawność

przestępstwa ujawnienia tajemnicy zawodowej, opisanego w art. 266 par. 1 kk,

gdyż mamy tu do czynienia z ujawnieniem tajemnicy lekarskiej, a więc zachowa-

niem odpowiadającym typizacji określonej w art. 266 par. 1 kk, co z uwagi na usta-

wowe przyzwolenie zawarte w art. 40 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, nie może

być uznane za zachowanie bezprawne.

Z kolei konieczne jest ustalenie czy odesłanie do innych ustaw, zawarte w art. 40
ust. 2 pkt. 1 ustawy o zawodzie lekarza, obejmuje także art. 240 par. 1 kk.

Trzeba rozstrzygnąć czy idzie tu tylko o przypadki określenia w ustawach obo-
wiązku bądź uprawnienia lekarza do ujawnienia tajemnicy lekarskiej, czy także o te
unormowania, których adresatami są nie tylko lekarze.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że literalne brzmienie ustawy nie uspra-
wiedliwia tezy, że omawiany przepis odnosi się tylko do ustaw określających czyn-
ności lekarzy.

Dla prowadzonych tu rozważań istotne znaczenie ma także podmiotowy zakres
unormowań, które bez wątpienia nakazują lekarzowi ujawnienie tajemnicy lekar-
skiej w określonych sytuacjach. Znajdujemy je w ustawie z dnia 6 września 2001
roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384). Ustawa ta,
z uwagi na specyfikę jej przedmiotu, zawiera regulacje jednoznacznie obligujące
lekarzy i felczerów do powiadamiania odpowiednich służb o podejrzeniach lub roz-
poznaniu choroby zakaźnej lub zakażenia, a także stwierdzenia lub podejrzenia
zgonu z powodu choroby zakaźnej (art. 20 ust. 3-8).

Tak więc w kręgu ustaw składających się na prawo medyczne znajdujemy unor-

mowania wyrażające obowiązek ujawnienia informacji o stanie zdrowia lub przy-

czynie zgonu, odnoszący się nie tylko do lekarzy, spoczywający także na innych

przedstawicielach personelu medycznego czyli felczerach – zawsze jednak są to

osoby uprawiające zawód medyczny, podczas gdy art. 240 par. 1 kk odnosi się do

każdego obywatela posiadającego wiarygodną wiadomość o zabójstwie.

Jak się wydaje, to zróżnicowanie ma swoją przyczynę tylko w tym, że normy prze-
widujące ujawnienie tajemnicy lekarskiej zawarte w prawie medycznym służą ochro-
nie zdrowia, zatem, z natury rzeczy, ujawniane być mogą tylko przez lekarzy i inne
osoby zaliczane do personelu medycznego. Natomiast norma wyprowadzana z tre-
ści art. 240 par. 1 kk służy ochronie innych wartości – dobra wymiaru sprawiedliwo-
ści, interesów pokrzywdzonego (i to zarówno w przypadku usiłowanego zabójstwa,
kiedy to pokrzywdzonym jest ofiara, jak i w przypadku zabójstwa dokonanego, kie-
dy to osoby ofierze najbliższe są pokrzywdzone) – dla ochrony tych dóbr istotne
znaczenie ma nie tylko zachowanie osób zaliczanych do personelu medycznego,
ale także osób spoza tego kręgu.
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Kierując się powyższymi względami można wysnuć wniosek, że na lekarzu, który
spełniając swe czynności zawodowe powziął wiarygodną wiadomość o popełnieniu
zabójstwa, spoczywa prawny obowiązek powiadomienia organu powołanego do ści-
gania przestępstw, wynikający z art. 240 par. 1 kk. Nie ma przeszkód po temu, by
odczytywać treść art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy o zawodzie lekarza jako odesłanie do
wszelkich, ustawowo przewidzianych, przypadków ujawnienia tajemnicy lekarskiej,
gdyż literalne brzmienie na to pozwala, zaś względy celowościowe nie stoją temu na
przeszkodzie. Wydaje się wręcz, że właśnie z uwagi na cel przyświecający ustawo-
dawcy wybrać należy kierunek interpretacji odpowiadający literalnemu brzmieniu:
ustawodawca dokonał wyboru pomiędzy dwoma wartościami – prawem pacjenta
do prywatności a ochroną tak istotnego dobra jakim jest prawidłowość wymiaru
sprawiedliwości w zakresie ścigania przestępstwa o bardzo wysokim poziomie spo-
łecznej szkodliwości jakim jest zabójstwo – i uznał, że prawo do prywatności ma
wartość mniejszą. O prawidłowości tego kierunku rozumowania świadczy też zróż-
nicowanie sankcji karnej: sankcja karna przewidziana za naruszenie tajemnicy le-
karskiej, przewidziana w art. 266 par. 1 kk, jest niższa (sankcja karna jest tu alterna-
tywna i obejmuje grzywnę, karę ograniczenia wolności oraz karę pozbawienia wol-
ności do lat 2), niż to ma miejsce w przypadku przestępstwa niepowiadomienia
(m.in. o zabójstwie), określonego w art. 240 kk (przestępstwo to opatrzono tylko
karą pozbawienia wolności i to w wymiarze do 3 lat).

Stwierdziwszy powyższe uzyskuje się dodatkowe potwierdzenie słuszności stano-
wiska M. Safjana, który pisze: „(...) okoliczności wyłączające obowiązek zachowa-
nia tajemnicy lekarskiej można najogólniej podzielić na dwie grupy. Z jednej stro-
ny, są to okoliczności, w których ujawnia się brak interesu pacjenta w dalszym za-
chowaniu tajemnicy (...), a także sytuacja, w której zachowanie tajemnicy może
powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osoby badanej. Z drugiej strony,
są to okoliczności związane z istotnym interesem publicznym lub interesem osób
trzecich w uchyleniu tajemnicy”8.

Mając na uwadze przedstawione argumenty wyrażam przekonanie, że do leka-

rzy odnosi się postanowienie art. 240 par. 1 kk, zgodnie z którym uzyskanie wiary-

godnej wiadomości o popełnieniu zabójstwa obliguje do powiadomienia o tym or-

ganu ścigania.

Podjęcia wymaga także problem konsekwencji określenia w art. 240 par. 1 kk
obowiązku denuncjacji poprzez przywołanie artykułu 148 kk – w dotychczasowych
rozważaniach był on pominięty, czego wyrazem było zamienne posiłkowanie się
nazwą „zabójstwo” i określeniem „czyn zabroniony (przestępstwo) z art. 148 kk”.

Takie ukształtowanie aparatury pojęciowej oznacza zacieśnienie obowiązku po-
wiadomienia jedynie do typu podstawowego zabójstwa, jego typów kwalifikowa-
nych i jednego tylko typu uprzywilejowanego (zabójstwa pod wpływem silnego wzbu-
rzenia). Nie może być wątpliwości co do tego, że poza tą kwalifikacją prawną pozo-

8 M. Safjan: op. cit. s. 130-131.
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stają inne uprzywilejowane zabójstwa (dzieciobójstwo i zabójstwo eutanatyczne),
a także wszelkie przypadki spowodowania śmierci w sposób nieumyślny – mam tu
na myśli nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk), jak również nieumyślne
spowodowanie śmierci wynikające z umyślnego czynu typu zasadniczego (art. 154
kk, art. 158 par. 3 kk, art. 163 par. 3 lub 4, art. 166 par. 3 kk, 173 par. 3 lub 4),
a także spowodowanie śmierci na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 177 par. 2 kk). Innymi słowy, w granicach

obowiązku ukształtowanego w art. 240 par. 1 kk mieszczą się tylko pewne postacie

zabójstwa. Już na tej tylko podstawie można mieć wątpliwości co do tego, czy mamy
do czynienia z rozwiązaniem prawidłowym, w szczególności zastanawia pominięcie
dzieciobójstwa i zabójstwa eutanatycznego.

Opisane ujęcie obowiązku denuncjacji w art. 240 par. 1 sprawia, że możliwe jest
wystąpienie błędu:

1. lekarz może ocenić, że ma do czynienia ze zwykłym zabójstwem, podczas gdy
w rzeczywistości wystąpiło zabójstwo eutanatyczne – powiadomienie w takiej sytua-
cji oznaczać będzie naruszenie tajemnicy lekarskiej, jednakże z uwagi na błąd leżący
u podstaw tego powiadomienia lekarz nie poniesie odpowiedzialności karnej, bo-
wiem błąd przekreśla umyślność, zaś ustawa nie przewiduje nieumyślnego występku
ujawnienia tajemnicy lekarskiej;

2. zdarzyć się może także sytuacja odwrotna, kiedy to lekarz nie powiadomi or-
ganów ścigania w mylnym przekonaniu, że występuje zabójstwo eutanatyczne –
mamy tu do czynienia z niespełnieniem obowiązku określonego w art. 240 par. 1
kk, jednakże błąd sprawcy wykluczy możliwość jego odpowiedzialności karnej z ana-
logicznych przyczyn, które wskazano w punkcie 1 (brak nieumyślnego występku
niepowiadomienia).

Sprawę dodatkowo komplikuje treść, wskazanego już wcześniej, par. 7 Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 roku w spra-
wie stwierdzania zgonu i jego przyczyny, który brzmi:

„Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo

lub samobójstwo, albo nie można ustalić tożsamości zwłok, należy niezwłocznie
zawiadomić o tym prokuratora lub najbliższy organ Milicji Obywatelskiej, a w ra-
zie potrzeby natychmiastowego zabezpieczenia śladów – ponadto sołtysa lub biuro
gromadzkiej rady narodowej. W tym przypadku należy powstrzymać się od wysta-
wienia karty zgonu.” (w toku dalszych uwag ten akt prawny określany będzie skró-
towo jako „Rozporządzenie”)

Zacytowany przepis jest sformułowany niefortunnie, bowiem użyto w nim na-
zwy „przestępstwo”, w rezultacie czego w obecnym stanie prawnym odnosi się ona
tylko do zawinionego wypełnienia znamion istoty czynu, zatem poza jej zakresem
pozostają przypadki bezprawnego spowodowania śmierci przez osobę, której nie
można przypisać winy. Nad tym mankamentem można, jak się wydaje przejść do
porządku, bowiem w okresie stanowienia tego Rozporządzenia obowiązywał ko-
deks karny z 1932 roku, w którym ustawodawca nie w pełni konsekwentnie posługi-
wał się terminami „przestępstwo”, „czyn zabroniony” – istnieją więc pewne podsta-
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wy dla przyjęcia, że w Rozporządzeniu użyto nazwy „przestępstwo” jako synonimu
„czynu zabronionego” w rozumieniu obecnie obowiązującego kodeksu karnego.

W postanowieniach Rozporządzenia nie znajdujemy, wyrażonego wprost, okre-
ślenia adresata obowiązku w nim ukształtowanego, jednakże zawarte w nim regu-
lacje pozwalają przyjąć, że spoczywa on na osobach uprawnionych i zobowiązanych
do wystawienia aktu zgonu, zatem przede wszystkim na lekarzach, ale także na
innych osobach zaliczanych do personelu medycznego.

Treść Rozporządzenia uzasadnia pytanie, czy odnosi się ono także do lekarzy,
a to dlatego, że w kodeksie karnym nałożono obowiązek powiadamiania jedynie
o czynach zabronionych stypizowanych w art. 148 kk, tutaj natomiast mówi się o prze-
stępnym spowodowaniu śmierci, co sprawia, że w grę wchodzą nie tylko czyny po-
wodujące śmierć, w stosunku do których kwalifikację prawną wyznacza art. 148 kk,
ale także czyny opisane w innych przepisach karnych, przewidujących skutek śmier-
telny. Nadto Rozporządzenie nakazuje informowanie o przypadkach samobójstwa.

Przepis ten został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 11
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Rozporządzenie weszło w życie w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1932
roku, który nie zawierał przepisu o obowiązku denuncjacji, toteż nie występowała
tu jakakolwiek kolizja. W chwili wejścia w życie Rozporządzenia obowiązywał już
jednak art. 13 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, który kształtował lekarski obowią-
zek powiadamiania węziej, bowiem o ile Rozporządzenie nakazywało powiadamiać
o każdym przestępnym spowodowaniu śmierci, to ustawa precyzowała krąg czynów
objętych obowiązkiem denuncjacji, ale wyliczenie zawarte w art. 13 ust. 2 obejmo-
wało nie tylko spowodowanie śmierci. Rozporządzenie jako akt prawny niższej rangi
nie może modyfikować stanu prawnego ustalonego przez ustawę, toteż – wbrew
obiegowym opiniom – wejście w życie Rozporządzenia w niczym nie zmieniło cha-
rakteru obowiązku lekarza jeśli idzie o czyny stypizowane jako przestępstwa. W tym
względzie wyznaczyło ono postępowanie jedynie innych niż lekarze podmiotów.
Czy to samo należy powiedzieć o przypadkach samobójstwa? Wydaje się, że nie –
bowiem sprzeczność postanowień występowała pomiędzy ustawą o zawodzie leka-
rza a Rozporządzeniem tylko w odniesieniu do powiadamiania o czynach będących
przestępstwami. Można zatem przyjąć, że Rozporządzenie rozszerzyło lekarski
obowiązek denuncjacji o przypadki samobójstw.

Z kolei konieczne jest ustosunkowanie się do relacji pomiędzy par. 7 Rozporzą-
dzenia a postanowieniami zawartymi w kodeksach postępowania karnego: obo-
wiązującego w chwili jego wejścia w życie (art. 229 par. 1 kpk z 1929 roku) i kodek-
su, który wszedł w życie w momencie, gdy Rozporządzenie stanowiło już element
porządku prawnego – obydwie ustawy zawierają analogiczne postanowienia, toteż
nie zachodzi potrzeba odrębnego omawiania ich treści. Przywołane kodeksy postę-
powania karnego określały, adresowany do ogółu obywateli, społeczny obowiązek
powiadamiania (art. 229 par. 1 kpk z 1929 roku, art. 256 par. 1 kpk z 1969 roku)
o przestępstwach ściganych z urzędu, natomiast Rozporządzenie nakłada na per-
sonel medyczny obowiązek powiadamiania o przestępnym spowodowaniu śmierci
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lub samobójstwie. Społeczny obowiązek ustępuje obowiązkowi prawnemu, toteż
w tym zakresie nie występowała jakakolwiek kolizja.

Przeprowadzone rozważania pozwalają na następującą konkluzję: w omawia-
nym okresie lekarze mieli obowiązek powiadamiania o przypadkach wskazanych

w art. 13 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza i samobójstwach, zaś pozostałe osoby

zaliczane do personelu medycznego podlegały postanowieniom Rozporządzenia,

które nakładało na nie obowiązek powiadamiania o każdym przestępnym spowo-

dowaniu śmierci lub samobójstwie. Taki stan rzeczy zasługiwał na krytyczną ocenę,
gdyż opisane zróżnicowanie przedmiotowego zakresu obowiązku denuncjacji nie
miało racjonalnego uzasadnienia.

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem kształtowania stanu prawnego w inte-
resującym tu zakresie, jest wejście w życie ustawy o zawodzie lekarza z 1996 roku
(co nastąpiło 27 września 1997 roku) i Konstytucji (co nastąpiło 17 października
1997 roku).

Nowa ustawa o zawodzie lekarza nie przewiduje jakichkolwiek postanowień wy-
rażających obowiązek denuncjacji, co oznacza, że po jej wejściu w życie jedynym
aktem prawnym – poza kodeksem karnym – wyznaczającym prawne obowiązki per-
sonelu medycznego, w tym lekarzy, w zakresie denuncjacji, stało się Rozporządze-
nie.

Taki stan rzeczy trwał jednak stosunkowo krótko, bowiem 17 października tego
samego roku weszła w życie Konstytucja, która zawiera istotne dla rozważanych tu
kwestii postanowienia. Uwzględnienia wymagają zwłaszcza dwa przepisy Konsty-
tucji, a mianowicie art. 47, w którym przyznana jest prawna ochrona życia prywat-
nego i przyznane jest człowiekowi prawo do decydowania o swoim życiu osobistym
oraz art. 31 ust. 3, w którym stanowi się:

„Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycz-
nym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochro-
ny środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

Nie może być wątpliwości, że stan zdrowia człowieka poprzedzający jego zgon –
a tego dotyczą regulacje zawarte w Rozporządzeniu – należy do sfery życia prywat-
nego człowieka, zatem ingerencja w tę sferę, polegająca na przekazywaniu infor-
macji organom ścigania, powinna być regulowana w akcie prawnym rangi ustawo-
wej.

Wobec powyższego przyjąć trzeba, że z chwilą wejścia w życie Konstytucji do-

szło do derogacji obowiązku denuncjacji opisanego w par. 7 Rozporządzenia.

Zatem od dnia wejścia w życie Konstytucji obowiązki lekarzy i innych osób zali-

czanych do personelu medycznego w zakresie denuncjacji wyznaczał jedynie art.

240 par. 1 kk.

W tej mierze niczego nie zmieniło wejście w życie nowego kodeksu karnego

(1 września 1998 roku), gdyż jego art. 240 par. 1 w interesującym nas tu zakresie

nie zawiera zmian w stosunku do stanu prawnego poprzednio obowiązującego.
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W obowiązującym obecnie stanie prawnym ani lekarz, ani inne osoby zaliczane
do personelu medycznego, nie mogą dokonywać powiadomień o przypadkach sa-
mobójstwa.

Rozwiązanie takie nie jest funkcjonalne, gdyż lekarz może nie dysponować ma-
teriałem pozwalającym na ustalenie czy ma do czynienia z samobójstwem czy też
czynem zabronionym, zatem w pełni racjonalne byłoby powiadamianie organów,
które są powołane do stwierdzania faktu popełnienia czynu zabronionego. Zdarza-
ją się pozorowane samobójstwa, toteż opisany brak powiadamiania organów ściga-
nia może zaowocować bezkarnością zabójców.

Poszukując uzasadnienia dla przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania można
twierdzić, że w tym przypadku ochrona prywatności ma pierwszeństwo przed do-
brem wymiaru sprawiedliwości – takiej jednak ocenie przeczy porównanie sankcji
za ujawnienie tajemnicy określonej w art. 266 par. 1 kk z sankcją przyporządkowa-
ną niespełnieniu obowiązku powiadomienia o zabójstwie, gdyż w tym drugim przy-
padku sankcja karna jest wyższa.

Z uwagi na zasygnalizowaną wcześniej trudność w ustalaniu czy występuje zabój-
stwo czy też samobójstwo trzeba podjąć kwestię błędu lekarza, który polegać może
na mylnym powiadomieniu o zabójstwie (podczas, gdy w rzeczywistości było to samo-
bójstwo lub nieszczęśliwy przypadek), bądź też na braku powiadomienia w sytuacji
zabójstwa, którą lekarz ocenił jako samobójstwo bądź nieszczęśliwy przypadek.

Konieczne jest rozróżnienie skutecznego zamachu na życie i próby nieefektyw-
nej. W tej drugiej sytuacji decydujący głos ma pacjent. Jego oświadczenie, że sam
targnął się na swoje życie przesądza o niemożności powiadamiania organów ściga-
nia. Jeśli idzie o ocenę prawną zachowania lekarza, który powiadomił o nieudanej
próbie samobójczej w sytuacji, gdy pacjenta takiego oświadczenia nie złożył, de lege
lata należy stwierdzić, że zachowanie takie stanowi bezprawne naruszenie obowiązku
dochowania tajemnicy, jednakże może ono nie być przestępne jeśli lekarz mylnie,
acz zasadnie, oceni, że ma do czynienia z ofiarą usiłowanego zabójstwa (błąd co do
okoliczności wyłączającej bezprawność) albo też odczyta par. 7 wskazanego wyżej
Rozporządzenia jako wyrażający obowiązek lekarza w przypadku prób samobój-
czych (błąd co do prawa).

Mam przekonanie, że w przedstawionym wyżej stanie prawnym, cechującym się
derogacją wynikającą ze sprzeczności pomiędzy Konstytucją a par. 7 Rozporządze-
nia, można mówić o usprawiedliwionym błędzie co do prawa – konsekwencją czego
jest, na mocy art. 30 kk, brak przestępstwa. W razie uznania, że błąd ten nie jest
usprawiedliwiony, istnieje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Jeśli lekarz nie spełni obowiązku denuncjacji żywiąc mylne przekonanie, że mia-
ło miejsce skuteczne samobójstwo – podczas gdy w rzeczywistości było to zabój-
stwo – to nie grozi mu odpowiedzialność, bowiem błąd wyłącza czyn zabroniony
nieumyślny, zaś występek z art. 240 par. 1 kk nie ma swego odpowiednika wśród
przestępstw nieumyślnych.

Konieczne jest także ustosunkowanie się do kwestii powiadomienia przez leka-
rza organów ścigania o przypadku ewidentnej próby samobójczej bądź zgonu spo-
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wodowanego samobójstwem – w przekonaniu, że jest to jego obowiązkiem. Takie
postępowanie lekarza oznacza naruszenie tajemnicy lekarskiej, zatem mamy tu do
czynienia z wypełnieniem znamion typu czynu zabronionego, określonych w art.
266 par. 1 kk. Ocena co do tego, czy zachowanie to stanowi przestępstwo, zależeć
będzie od tego, czy błąd lekarza zostanie oceniony jako usprawiedliwiony błąd co
do prawa, czy też nie. Wyżej wyraziłam zapatrywanie, że taki błąd trzeba oceniać
jako usprawiedliwiony.

De lege lata lekarz nie ma ani prawa, ani tym bardziej obowiązku powiadamiania
o próbach samobójczych czy zgonach spowodowanych samobójstwem. Jednakże
de lege ferenda wydaje się wskazane wprowadzenie takiego obowiązku; prawidło-
wość funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do zamachów na ży-
cie stanowi wartość tak istotną, że powinna zostać uznana za dominującą w relacji
z dobrem prawnym jakim jest prywatność. Utrzymywanie istniejącego stanu rzeczy
może prowadzić do bezkarności pozorowanych samobójstw.

Podsumowując tę sekwencję rozważań trzeba wskazać, że lekarz ma prawny obo-

wiązek powiadomienia organów powołanych do ścigania przestępstw o popełnie-

niu zabójstwa kwalifikowanego z art. 148 kk, o którym dowiedział się realizując

czynności zawodowe, zaś w przypadku innych przestępstw jest on do tego jedynie

uprawniony i to tylko wtedy, gdy jest to zgodne z wolą pacjenta bądź też istnieją

podstawy dla domniemania zgody pacjenta. Nie ma on ani uprawnienia, ani obo-

wiązku powiadamiania o samobójstwach.

Istniejący stan prawny nie zasługuje na pełną aprobatę. Po pierwsze, brak obo-
wiązku powiadamiania o innych postaciach zabójstwa niż opisane w art. 148 kk
sprawia, że organa ścigania nie otrzymują wszystkich sygnałów, które są niezbędne
dla ścigania zamachów na życie, co niewątpliwie upośledza prawnokarną ochronę
życia.

Po wtóre, lekarz, który w przekonaniu, że należy powiadamiać o wszelkich ata-
kach na życie, dokonuje denuncjacji, ściąga na siebie kłopoty, gdyż konieczne jest
jego borykanie się z wykazaniem, że działał w błędzie. Także wyłączenie z zakresu
obowiązku powiadamiania przypadków samobójstw jest do zakwestionowania z uwa-
gi na to, że lekarz może mieć trudności z ustaleniem czy ma do czynienia z zabój-
stwem czy samobójstwem, w rezultacie czego pozorowane samobójstwa nie staną
się przedmiotem doniesienia.

Stan prawny powinien umożliwiać lekarzowi pełną koncentrację na tym co stanowi
jego podstawowy obowiązek czyli na ratowaniu życia i zdrowia. Niestety, w obecnym
stanie rzeczy jest on absorbowany wątpliwościami natury prawnej, a nadto jest zobligo-
wany do rozgraniczania samobójstw i zabójstw kwalifikowanych z art. 148 kk.

W prowadzonych tu rozważaniach nie sposób pominąć przepisu art. 304 par. 2
kpk, w którym nałożono na instytucje państwowe i samorządowe obowiązek po-
wiadamiania o przestępstwach ściganych z urzędu, o których powzięły wiadomość
w związku ze swoją działalnością. Przepis ten odnosi się do przestępstw ściganych
z urzędu, pośród których znajduje się dość liczna kategoria przestępstw ujawnia-
nych często przez lekarzy – np. różne postacie zabójstw (art. 148-150 kk), nieumyśl-
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ne spowodowanie śmierci człowieka (art. 155 kk), ciężkie i średnie uszkodzenia
ciała (art. 156-157a kk – z wyłączeniem naruszeń czynności narządu ciała lub roz-
strój zdrowia trwających nie dłużej niż 7 dni oraz tych trwających powyżej 7 dni,
których sprawcami były osoby najbliższe pokrzywdzonemu), aborcje realizowane
wbrew przepisom ustawy ((art. 152-154 kk), znęcanie się (art. 207 kk), kazirodztwo
(art. 201 kk), molestowanie seksualne małoletniego (art. 200 kk).

W związku z unormowaniem zawartym w art. 304 par. 2 kpk pojawiły się w piśmien-
nictwie głosy, w myśl których obowiązek, o którym mowa w tym przepisie, odnosi się
do lekarzy.

M. Safjan uznaje, że pierwszeństwo należy przyznać obowiązkowi dochowywa-
nia tajemnicy lekarskiej i wskazuje, że przeciwstawny punkt widzenia oznaczałby
zróżnicowanie treści obowiązku dochowywania tajemnicy lekarskiej w zależności
od tego czy lekarz działa w placówce publicznej czy też w prywatnym gabinecie9.

Bardziej rozbudowaną argumentację prezentuje M. Filar, który jest zdania, że
postanowienie zawarte w art. 304 par. 2 kpk odnosi się do tych lekarzy, którzy są
„funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115 par. 13 kk w państwowych
ZOZ (tj. pełniących w nich funkcje kierownicze)”. Jest on zdania, że niedopełnie-
nie obowiązku wynikającego z tego przepisu podpada pod typizację przestępstwa
z art. 321 kk, jednakże „prawny obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej <wy-
przedza> i jest < silniejszy> od prawnego obowiązku doniesienia o przestępstwie
wypływającego z art. 304 par. 2 kpk”10.

Ustosunkowanie się do tych poglądów wymaga podjęcia innych wątków niż ma
to miejsce w przywołanych wypowiedziach. W szczególności konieczne jest ustale-
nie treści i zakresu nazwy „instytucja państwowa i samorządowa”, nieodzowne jest
też ustalenie czy jej zakres obejmuje jedynie agendy administracji rządowej lub
samorządowej, czy także osoby prawne, których jedynym właścicielem jest Skarb
Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego – a może idzie także o osoby
prawne, w których dominującym udziałowcem czy akcjonariuszem jest Skarb Pań-
stwa albo jednostka samorządu terytorialnego, a może nawet wystarczający jest
jakikolwiek ich udział w strukturze kapitału?

M. Filar jako podstawę swoich ustaleń przyjmuje definicje zawarte w art. 115
par. 13 kk – co nie wydaje się być uzasadnione, bowiem mamy do czynienia z prze-
pisem proceduralnym i ustalenia powinny być oparte na przepisach kodeksu postę-
powania karnego i wypowiedziach komentujących je.

Niestety, w kodeksie postępowania karnego nie znajdujemy przepisu zawierają-
cego bezpośrednie odniesienie do wskazanych pytań. Niemniej jednak nie ma prze-
szkód po temu, by odwołać się do pewnych instytucji prawa procesowego.

W moim przekonaniu, uwzględnienia wymaga rola oskarżyciela publicznego,
którego podstawowym zadaniem jest prowadzenie postępowań przygotowawczych

  9 M. Safjan: op. cit., s. 150.
10 M. Filar: op. cit., s. 371.
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i wnoszenie aktu oskarżenia. W swym poczynaniach kieruje się zasadą legalizmu,
zgodnie z którą ma obowiązek objąć postępowaniem każde znane mu przestęp-
stwo. Realizacja jego podstawowego zadania jakim jest ściganie przestępstw bę-
dzie tym pełniejsza, im pełniejsza będzie jego wiedza o rzeczywiście popełnionych
przestępstwach. W związku z tym konieczne jest zapewnienie mechanizmów spra-
wiających, że informacje na ten temat będą do niego docierały. W tym celu ustawo-
dawca nałożył na pewne podmioty obowiązek powiadamiania o popełnionych prze-
stępstwach. Pośród tych podmiotów szczególną rolę odgrywają instytucje o charak-
terze władczym, a więc instytucje państwowe i samorządowe. Ich rola jest szczegól-
na dlatego, że podlegają one stosownej kontroli, zaś ich postępowanie może być
modelowane przez instancje zwierzchnie. Dzięki tym ich właściwościom ich rola
w przyczynianiu się do ścigania przestępstw jest większa niż jakichkolwiek innych
podmiotów.

Potwierdzenie prawidłowości przedstawionego rozumowania znajdujemy także
w piśmiennictwie. Otóż w wypowiedzi pióra R. Stefańskiego znajdujemy takie oto
stwierdzenie:

„Instytucjami państwowymi są organy władzy, organy administracji rządowej
(ogólnej i szczególnej), organy wymiaru sprawiedliwości (sądy i trybunały) inne
organy państwowe (NIK, RPO, KRRiT, prokuratura), a także instytucje sprawują-
ce funkcje z zakresu zarządu państwowego, np. ZUS”11.

Zatem autor ten, bez wątpienia, wąsko pojmuje „instytucję państwową”, uzna-
jąc, że odnosi się ona do podmiotów dysponujących pewnym zakresem władzy wy-
kraczającym poza tę jednostkę.

Mając powyższe argumenty na względzie reprezentuję pogląd, że publiczne za-
kłady opieki zdrowotnej (które albo posiadają osobowość prawną – i wtedy okre-
ślane są mianem „samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” – albo
stanowią jednostki budżetowe bądź zakłady budżetowe) nie stanowią instytucji
państwowych lub samorządowych w rozumieniu art. 304 par. 2 kpk.

Zatem, w art. 304 par 2 kpk, odwołującym się do działań instytucji państwowych
i samorządowych, idzie o jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz
podległe im agendy, nie zaś o zakłady opieki zdrowotnej, których właścicielami są
Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Zatem, na lekarzach za-

trudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej nie ciąży obowiązek okre-

ślony w art. 304 par. 2 kpk.

11 w: J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki: Kodeks postępo-
wania karnego, T.II, ABC 1998, s. 42.
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Przemysław Konieczniak

Czynna eutanazja – nowe tendencje w niektórych
europejskich systemach prawnych

Celem niniejszego tekstu jest skrótowe omówienie stosunku czterech europej-
skich systemów prawnych do praktyki umyślnego i aktywnego (popełnionego z dzia-
łania) skracania przez lekarzy życia pacjentom przeżywającym nieznośne cierpie-
nia, tj. tak zwanej „czynnej eutanazji”.

Holandia: „Ustawa dotycząca kontroli przy zakończeniu życia na żądanie i po-
mocy do samobójstwa”.

Jakkolwiek ustawa ta pochodzi z kwietnia 2001 r., normy w niej zawarte nie są
nowością dla tamtejszego systemu prawnego. Do czasu jej wejścia w życie (a poczy-
nając od 1973 r.) podobne rozwiązania funkcjonowały pozaustawowo. Jest więc ta
ustawa jedynie skodyfikowaniem wieloletniej wcześniejszej praktyki.

Do 2001 r. holenderski kodeks karny stanowił w art. 293: „Ten, kto inną osobę
pozbawia życia na jej wyraźną i zdecydowaną prośbę, podlega karze więzienia do
lat 12 lub grzywnie piątej kategorii”. Z kolei art. 294 przewidywał co następuje:
„Ten, kto umyślnie nakłania inną osobę do popełnienia samobójstwa, albo udziela
mu do tego pomocy lub środków i ona samobójstwo popełnia, podlega karze wię-
zienia do lat 3 lub grzywny czwartej kategorii”.

Przepisy te w 2001 roku nie zostały uchylone, natomiast uzupełniono je następu-
jąco:

Do art. 293 został dodany ustęp 2 o treści:
„Czyn wymieniony w ust. 1 nie jest karalny, jeśli jest popełniony przez lekarza,

który zastosował się do wymagań troskliwej staranności, wskazanych w art. 2 usta-
wy [....] i zawiadomił o swym czynie municypalnego lekarza patologa zgodnie z art.
7 ust. 2 ustawy o chowaniu zmarłych” 1 .

1 Cytowany wyżej dotychczasowy tekst artykułu 293 oznaczono obecnie jako ustęp 1.
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Z kolei dotychczasowemu art. 294 k.k. holenderskiego nadano brzmienie:
„1. Ten, kto umyślnie nakłania inną osobę do samobójstwa, a ona samobójstwo

popełnia, podlega karze więzienia do lat 3 lub grzywny czwartej kategorii.
2. Ten, kto umyślnie udziela innej osobie pomocy do samobójstwa lub dostarcza

środków do jego popełnienia, podlega karze więzienia do lat 3 lub grzywny czwar-
tej kategorii. Artykuł 293 ustęp 1 stosuje się odpowiednio”.

Po zmianach tych stan prawny wygląda więc następująco:
Do 2001 r. zarówno zabójstwo na żądanie, jak pomocnictwo do samobójstwa,

stanowiły zachowania bezprawne, jak również przestępstwa2 . Co do zasady pozo-
stają takimi obecnie.

Nowela do k.k. ustanowiła natomiast pewien wyjątek, według którego zachowa-
nia zdefiniowane w art. 293 i 294 nie będą przestępstwami, o ile spełnione zostaną
jednocześnie następujące warunki:

1. sprawcą czynu jest lekarz (z góry zatem wyłączona jest ta możliwość w odnie-
sieniu do jakichkolwiek innych osób), oraz

2. zachowanie tego lekarza odpowiadało „wymaganiom troskliwej staranności”.
Tych ostatnich k.k. nie definiuje, lecz odsyła w tej sprawie do „Ustawy dotyczącej
kontroli przy zakończeniu życia...”. Istotne przesłanki legalności aktywnej eutana-
zji określa więc ten ostatni akt prawny.

Wyjaśnijmy na początek dwie spośród zawartych w holenderskiej ustawie defini-
cji ustawowych.

Przez lekarza prowadzącego3  rozumie się lekarza, który zgodnie ze zgłoszeniem
przeprowadził zakończenie życia na żądanie, lub udzielił pomocy do samobójstwa.
Musi on też wcześniej przeprowadzić czynności potrzebne do upewnienia się, że
przesłanki wykonania legalnej eutanazji są spełnione. W praktyce będzie to zwykle
(ale nie zawsze) ten lekarz, który wcześniej leczył pacjenta, zanim nie wyszedł na
jaw jego stan nie rokujący poprawy.

Przez niezależnego lekarza (konsultanta)4  rozumie się lekarza, u którego kon-
sultowano się co do zamiaru lekarza uczestniczącego, by przeprowadzić zakończe-
nie życia na żądanie, lub udzielić pomocy do samobójstwa. Interpretuje się przy
tym to pojęcie w ten sposób, że lekarz ten ma być niezależny (służbowo, osobiście)
od lekarza uczestniczącego, oraz od samego pacjenta. Konsultant nie może brać
wcześniej udziału w leczeniu pacjenta. Jego kontakt z pacjentem (wraz z wywia-
dem i badaniem fizykalnym) służy jedynie zweryfikowaniu ocen lekarza uczestni-
czącego5 .

Ustawa wymienia wspomniane powyżej „kryteria troskliwej staranności”.

2 Czytelnikom nieprawnikom należy wyjaśnić, że nie każde zachowanie bezprawne jest przestępstwem.
3 Angielskie tłumaczenie z którego korzystałem używa wyrażenia attending physician.
4 W tłumaczeniu angielskim independent physician.
5 Uwagi na temat sposobu interpretowania tekstu tej ustawy w Holandii są dostępne w broszurze informacyjnej

rozprowadzanej przez Dział Informacji Zagranicznej holenderskiego MSZ „Eutanazja. Pytania i odpowiedzi
na temat ustawy holenderskiej «Kontrola przy zakończeniu życia na prośbę i pomocy w samobójstwie», a także
(wyłącznie po angielsku) na stronie holenderskiego MSZ http://www.minbuza.nl
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Podstawowym i nie do ominięcia warunkiem legalności eutanazji jest żądanie zain-
teresowanego pacjenta. Skuteczne może być zarówno żądanie złożone aktualnie, jak
i żądanie wcześniejsze, o charakterze living will. Ustawa stanowi bowiem, że jeśli pa-
cjent jest obecnie niezdolny do wyrażania woli, ale przed osiągnięciem takiego stanu
był zdolny do dokonywania rozsądnych ocen odnośnie tego, co leży w jego interesie
i sporządził wówczas pisemne oświadczenie zawierające żądanie, aby jego życie zosta-
ło przerwane, lekarzowi prowadzącemu wolno jest zastosować się do tego żądania.
Z możliwości tej może skorzystać pacjent, który ukończył lat 16. Do zgody uprzedniej
stosuje się odpowiednio pozostałe kryteria staranności takie, jak dla zgody aktualnej.

Przypadki demencji – same w sobie – nie są w Holandii uważane za powód do
przerwania życia na żądanie, ani udzielenia pomocy do samobójstwa. Natomiast
dla osób we wczesnej fazie, np. choroby Alzheimera, rokowania dotyczące dalsze-
go rozwoju choroby mogą oznaczać stopniową degradację osobowości. Jeżeli pa-
cjent przewidując taki rozwój wypadków złoży stosowne oświadczenie we wczesnej
fazie choroby, oświadczenie to może być podstawą przerwania życia.

Co się tyczy ogólnie żądania pacjenta, obowiązkiem lekarza w tej mierze jest
upewnić się, czy zostało ono wyrażone dobrowolnie i dokładnie przemyślane.

Forma żądania zgłaszanego aktualnie (ustna, pisemna, czy jakakolwiek inna for-
ma szczególna) jest obojętna, tzn. niezależnie od niej żądanie może zostać uwzględ-
nione. Jednak z natury rzeczy pacjent, który wie, że w przyszłości może utracić
zdolność do wypowiadania się (czy choćby do rozsądnego wypowiadania się) musi
rozważać uprzednie sporządzenie stosownego żądania na piśmie, gdyż tylko wów-
czas będzie ono skuteczne.

Warunkiem drugim jest niemożliwe do zniesienia cierpienie pacjenta połączone
z brakiem szans na poprawę. Także oba te kryteria lekarz prowadzący ma obowią-
zek zweryfikować. Jest to zadanie o tyle trudne, że kryterium „cierpienia niemożli-
wego do zniesienia” jest w najwyższym stopniu subiektywne. Oczywiście kryterium
„beznadziejnego stanu pacjenta” znacznie łatwiej poddaje się obiektywizacji6.

Ustawa nie różnicuje rodzajów cierpienia. Warunek ten niekoniecznie więc odnosi
się do bólu fizycznego, ale także do cierpień psychicznych, egzystencjalnych. Przyjęła
się jednak praktyka, zgodnie z którą – jeśli cierpienie ma charakter psychiczny i wyni-
ka z choroby psychicznej – przy ocenie przypadku wymagany jest podwyższony po-
ziom staranności, a lekarz uczestniczący powinien w takim przypadku skonsultować
się z dwoma niezależnymi lekarzami, w tym, co najmniej jednym psychiatrą. Ci po-
winni osobiście zetknąć się z pacjentem i przeprowadzić z nim rozmowę.

Lekarz prowadzący może dokonać legalnej eutanazji, gdy ponadto:
• poinformował pacjenta o jego sytuacji i jego szansach;
• przedyskutował z pacjentem jego stan i wraz z nim doszedł do wniosku, że w sy-

tuacji, w której pacjent się znajduje, nie istnieje inna rozsądna alternatywa;

6 Według danych holenderskich około 3/4 żądań eutanazji, skierowanych do lekarzy, nie jest realizowanych albo
ze względu na niespełnienie kryterium „beznadziejnego stanu pacjenta”, albo dlatego, że przed ukończeniem
wszystkich procedur pacjent zmarł „w sposób naturalny”.
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• skonsultował się z co najmniej jednym niezależnym lekarzem (ten musi zbadać
pacjenta osobiście i wystawić własną opinię co do tego, czy omawiane „kryte-
ria troskliwej staranności” zostały zachowane);

• przerwał życie pacjenta lub udzielił mu pomocy do samobójstwa zgodnie z wie-
dzą medyczną i z uwagą.

Jeśli wszystkie powyższe przesłanki są zrealizowane, lekarzowi wolno jest speł-
nić żądanie pacjenta, natomiast prawo nie nakłada nań takiego obowiązku.

Szczególne reguły dotyczą małoletnich.
Jeśli pacjentem jest małoletni w wieku pomiędzy 16 i 18 rokiem życia i jest on

zdolny do dokonywania rozsądnych ocen odnośnie tego, co leży w jego interesie,
lekarzowi uczestniczącemu wolno jest zastosować się do żądania pacjenta, aby prze-
rwać jego życie lub udzielić pomocy do samobójstwa po skonsultowaniu się z rodzi-
cem lub rodzicami, sprawującymi nad nim władzę.

Jeżeli pacjentem jest małoletni w wieku pomiędzy 12 i 16 rokiem życia i jest on
zdolny do rozsądnych ocen odnośnie tego, co leży w jego interesie, lekarzowi uczest-
niczącemu wolno jest zastosować się do żądania pacjenta, jeśli rodzic lub rodzice
sprawujący władzę rodzicielską, względnie jego opiekun, są niezdolni do wyrażenia
zgody na przerwanie jego życia lub udzielenia pomocy do samobójstwa.

Kontrolę zgodności z ustawą działań lekarzy, dokonujących przerwania życia
na żądanie, sprawują komitety regionalne w tym celu ustanowione. Komitet taki
składa się z nieparzystej liczby członków, w tym co najmniej: jednego eksperta
prawnego, który jest zarazem przewodniczącym, jednego lekarza i jednego eks-
perta w dziedzinie etyki lub moralności. W skład komitetu powinni wchodzić tak-
że członkowie zastępczy należący do wymienionych wyżej kategorii. Członkowie
komitetu mianowani są przez ministrów: Sprawiedliwości oraz Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Sportu.

Holenderska ustawa „eutanatyczna” wprowadziła nowelę do Ustawy o pochów-
kach i kremacji zwłok, wedle której w każdym przypadku przerwania życia na żąda-
nie lub udzielenia pomocy do samobójstwa, lekarz prowadzący nie powinien wysta-
wiać świadectwa zgonu, oraz powinien niezwłocznie poinformować o czynności
municypalnego lekarza patologa, dołączając do formularza zawiadomienia szcze-
gółowy raport na temat sposobu przestrzegania „kryteriów troskliwej staranności”.
Ten, z kolei, zawiadamia regionalny komitet kontroli.

Komitet ocenia, na podstawie dostarczonego raportu, czy wymagania ustawowe
były przestrzegane. W razie potrzeby może żądać od lekarza prowadzącego uzu-
pełnienia raportu ustnie lub pisemnie. Komitet może też przesłuchać patologa
municypalnego i niezależnego konsultanta, który występował w sprawie. W ciągu
sześciu tygodni od wpłynięcia raportu komitet ma poinformować lekarza prowa-
dzącego o treści swojego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. W wypadku podej-
rzenia, że lekarz prowadzący działał z naruszeniem ustawowych „kryteriów troskli-
wej staranności” komitet ma obowiązek zawiadomić prokuratora (a także udzielić
temu ostatniemu informacji, jakie okazałyby się potrzebne w związku z prowadzo-
nym postępowaniem karnym).



24

Przemysław Konieczniak

Belgia: „Ustawa dotycząca eutanazji”
Ustawa ta została uchwalona 16 maja 2002 r. przez tamtejszą Izbę Deputowa-

nych7. W ogólnym zarysie przypomina ona rozwiązanie holenderskie, ale z pewny-
mi różnicami w szczegółach, które powodują, że jest to regulacja bardziej restryk-
tywna (zawiera więcej warunków ograniczających możliwość legalnego wykonania
eutanazji).

Eutanazja jest w niej zdefiniowana jako wykonywane na podstawie przepisów
tejże ustawy „działanie osoby trzeciej, która umyślnie odbiera życie osobie tego
żądającej”.

Wyłączenie odpowiedzialności karnej może nastąpić, jeśli ową osobą trzecią jest
lekarz i jeśli spełniony został zespół wymienionych w ustawie warunków:

• pacjent jest formalnie kompetentny tzn. pełnoletni lub „upełnoletniony” (mi-
neur émancip), nieubezwłasnowolniony i z zachowaną (niezaburzoną) świado-
mością (prawo belgijskie nie przewiduje możliwości stosowania eutanazji u ma-
łoletnich, niezależnie od ich wieku);

• żądanie pacjenta jest wyrażone dobrowolnie, z rozwagą i powtarzane (waru-
nek taki nie jest wymieniony w ustawie holenderskiej), przy czym każdorazo-
wo powtórzenie żądania ma być odnotowane w dokumentacji indywidualnej
pacjenta;

• między zgłoszeniem żądania eutanazji, a jej wykonaniem musi upłynąć co naj-
mniej miesiąc (ograniczenie takie nie występuje w ustawie holenderskiej);

• pacjent znajduje się w sytuacji z punktu widzenia lekarskiego bez wyjścia, od-
czuwa stałe cierpienie fizyczne lub psychiczne niemożliwe do zniesienia, któ-
rego nie można uśmierzyć i które nastąpiło na skutek choroby nieuleczalnej,
będącej skutkiem wypadku lub organicznej (kolejne ograniczenie nieznane
ustawie holenderskiej);

• lekarz powinien poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia, nadziei na utrzy-
manie przy życiu, uzgodnić z nim wspólne stanowisko wobec jego żądania,
rozważyć wraz z nim możliwości terapeutyczne, które mogą być jeszcze brane
pod uwagę, oraz możliwości, wynikające z opieki paliatywnej i jej następstwa;
wraz z pacjentem dojść do przekonania, że w jego sytuacji nie ma żadnego
innego rozsądnego rozwiązania i że jego żądanie jest całkowicie dobrowolne;

• lekarz powinien upewnić się, że cierpienie pacjenta jest trwałe i trwała jest jego
wola zakończenia życia; w tym celu powinien przeprowadzić z pacjentem sze-
reg rozmów w rozsądnych odstępach czasu, określanych zmianami stanu zdro-
wia pacjenta8.

7 Wszystkie informacje o treści tej ustawy, której tekstem nie dysponuję, podaję za: K. Poklewski-Koziełł, „Belgij-
ska ustawa o eutanazji i projekt takiej ustawy w parlamencie Francji”, „Prokuratura i Prawo” nr 7-8 z 2002 r.

8 Wymaganie to, nieznane ustawie holenderskiej, ma zminimalizować prawdopodobieństwo, że zrealizowane
zostanie niestanowcze, czy nieprzemyślane żądanie pacjenta. Z drugiej – ponieważ rozmowy mają się odbywać
„w rozsądnych odstępach”, zależnych od stanu zdrowia pacjenta, rozmowy te nie mogą się przedłużać w nie-
skończoność (czy też raczej do momentu „naturalnego zgonu” zainteresowanego).
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• Lekarz prowadzący powinien zasięgnąć konsultacji innego lekarza; ten ostatni
nie powinien pozostawać w stosunku zależności ani od lekarza prowadzące-
go, ani od pacjenta. Konsultacja ma służyć niezależnemu potwierdzeniu, że
stan pacjenta jest ciężki, nieuleczalny, wywołuje cierpienie nieznośne i nie-
usuwalne. W tym celu lekarz-konsultant może pacjenta badać, oraz zapo-
znać się z treścią jego dokumentacji. Na koniec lekarz ten winien sporzą-
dzić raport, w którym wyciąga konkluzje odnośnie faktów wymienionych
wyżej.

• Na życzenie pacjenta lekarz prowadzący ma obowiązek omówić sprawę jego
żądania ze wskazanymi przezeń osobami bliskimi, oraz upewnić się, że pacjent
miał możliwość sprawę tę omówić z tymi osobami, z którymi chciał.

Belgijska ustawa wymaga dla skuteczności żądania formy pisemnej. Żądanie ma
być spisane, datowane i podpisane przez samego zainteresowanego. Jednak, jeśli
pacjent jest niezdolny do sporządzenia dokumentu w ten sposób, może go sporzą-
dzić inna osoba, pełnoletnia i nie mająca żadnego interesu majątkowego wynikają-
cego z ewentualnej śmierci pacjenta.

Żądanie to dołącza się do dokumentacji. Może być ono w każdym czasie cofnię-
te; dokument zwraca się wówczas zainteresowanemu.

Nie inaczej niż w Holandii, belgijska ustawa przewiduje, że poza oświadczeniem
aktualnej woli w sprawie przerwania życia, można składać rodzaj living will, tzw.
deklaracje antycypowane. W oświadczeniu takim można żądać, aby lekarz dokonał
eutanazji, jeżeli w przyszłości pacjent (czy pacjent in spe) zapadłby na ciężką i nie-
uleczalną chorobę spowodowaną wypadkiem, lub chorobę organiczną, a zarazem
znalazłby się w stanie nieodwracalnej utraty świadomości. Deklaracja taka może
nadto wskazywać osoby, którym pacjent ufa i które miałyby poinformować lekarza
prowadzącego o treści woli pacjenta.

Wymagana jest szczególna, tzn. pisemna, forma takiego oświadczenia, składa-
nego w obecności dwu pełnoletnich świadków, którzy podpisują się obok zaintere-
sowanego.

Deklaracja pozostaje skuteczna przez 5 lat od jej sporządzenia, względnie po-
nownego potwierdzenia.

Do oceny eutanazji przeprowadzonej na podstawie deklaracji antycypowanej
stosuje się odpowiednio te same reguły, co do eutanazji przeprowadzanej na żąda-
nie „zwykłe”. Z natury rzeczy nie znajdzie tu więc zastosowania wymóg, aby żąda-
nie przerwania życia było wielokrotnie powtórzone.

System kontroli powołany belgijską ustawą wygląda następująco:
Ustanowiona zostaje federalna komisja ds. kontroli i oceny działania ustawy.

Składa się ona z 16 członków: ośmiu doktorów medycyny (w tym co najmniej czte-
rech profesorów belgijskich uniwersytetów), czterech profesorów prawa belgijskich
uniwersytetów lub adwokatów, czterech członków z kręgów osób, sprawujących
obowiązki zajmowania się problematyką pacjentów dotkniętych chorobami nie-
uleczalnymi. Członków komisji mianuje rozporządzeniem król Belgów, po rozpa-
trzeniu kandydatur przez Radę Ministrów.
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Ustawa przewiduje incompatibilitas członkostwa w tej komisji, z posłowaniem
do którejś z izb, a także z zasiadaniem w rządzie.

Lekarz prowadzący, który przeprowadził przerwanie życia na żądanie, ma obo-
wiązek zgłosić do tej komisji raport z przeprowadzonej czynności, na formularzu
wg wzoru określonego przez tę samą komisję. Formularz składa się z dwu części:
w pierwszej zamieszcza się dane formalne, jak personalia pacjenta, lekarza prowa-
dzącego, lekarza-konsultanta (ew. konsultantów), czy „osób zaufania” przy dekla-
racji antycypowanej.

Dane zamieszczone w tej części nie mają znaczenia dla oceny prawnej (ta część
raportu jest zresztą składana w kopercie zapieczętowanej).

Drugi arkusz zawiera informacje potrzebne do oceny przypadku, ale niepo-
zwalające na identyfikację pacjenta (tzn. bez odwołania się do treści pierwszego
arkusza). Są to: płeć pacjenta; data i miejsce jego urodzenia; data, godzina i miej-
sce zgonu; określenie choroby ciężkiej i nieuleczalnej, na jaką cierpiał; charakter
cierpienia trwałego i nieznośnego; na jakiej podstawie uznano je za niemożliwe
do uśmierzenia; na jakiej podstawie żądanie pacjenta uznano za dobrowolne, bez
zewnętrznych nacisków, rozważne i powtórzone wielokrotnie; na jakiej podsta-
wie można było sądzić, że zgon nastąpi wkrótce; czy istniało oświadczenie woli
antycypowane, w jakim czasie zasięgano konsultacji i jaka była ich treść; jakie
postępowanie medyczne stosował lekarz prowadzący, jaką metodą i z użyciem
jakich środków dokonano eutanazji.

Treść drugiego arkusza stanowi podstawę działania komisji. Jeżeli na jego pod-
stawie komisja poweźmie wątpliwości, co do spełnienia ustawowych kryteriów le-
galności eutanazji, może otworzyć kopertę i zapoznać się z treścią pierwszego arku-
sza, a także zażądać od lekarza prowadzącego wglądu do pełnej, oryginalnej doku-
mentacji. W razie stwierdzenia, że warunki ustawowe nie były spełnione, komisja
może (większością 2/3 głosów) powiadomić o podejrzeniu przestępstwa właściwą
terytorialnie prokuraturę.

Z działalności swojej komisja ma składać izbom ustawodawczym sprawozdanie na
temat działania ustawy (po raz pierwszy nastąpi to po dwu latach od wejścia jej w życie).

Francja: projekt ustawy o prawie do śmierci w godności9.
19 grudnia 2001 r. wniesiony został pod obrady francuskiego parlamentu posel-

ski projekt ustawy ustanawiającej „prawo do śmierci w godności”.
Projekt przewiduje, że „Każdy może żądać pozbawienia go życia za pomocą środka

bezbolesnego, gdy jego stan zdrowia jest nieuleczalny i pozwala przewidywać zgon
w okresie krótszym, niż trzy miesiące” (art. 1 projektu).

Przesłankami legalności takiego postępowania miałyby być:
1. Żądanie pacjenta, które powinno być:

a. sporządzone uprzednio na piśmie i następnie (po stwierdzeniu stanu o któ-
rym mowa w art. 1) potwierdzone przezeń ustnie, lub

9 Na podstawie: K. Poklewski-Koziełł, op. cit.
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b. sporządzone uprzednio na piśmie i następnie potwierdzone przez osobę,
wskazaną przez pacjenta jako jego reprezentant (osoba ta musi mieć 25 lat
lub więcej), lub

c. złożone ustnie dwukrotnie w odstępie 48 godzin, w obecności dwu świad-
ków; co najmniej jeden z tych świadków musi się wywodzić spoza kręgu
wymienionych w projekcie osób (małżonek pacjenta, wstępni, zstępni, inni
krewni drugiego stopnia).

2. Potwierdzenie, że stan chorego odpowiada kryteriom z art. 1 w zaświadcze-
niach wystawionych przez dwóch lekarzy; przy tym, jeżeli był on leczony w szpi-
talu, przynajmniej jedno zaświadczenie ma być wystawione przez lekarza, który
nie wykonuje zawodu w tym szpitalu.

3. Czynność przerwania życia może być dokonana wyłącznie „przez lekarza, lub
na jego odpowiedzialność”. Lekarz ów winien sporządzić protokół czynności,
opisujący sytuację, w której jej dokonał i załączyć dokumentację, która dowo-
dzi, że warunki dla dokonania eutanazji były spełnione.

Identycznie, jak w przypadku obowiązującego już prawa holenderskiego i belgij-
skiego, francuski projekt nie przewiduje, by lekarz miał w jakimkolwiek przypadku
obowiązek zrealizować żądanie pacjenta.

Wraz z projektowaną ustawą miałaby wejść w życie nowela do kodeksu karnego,
zmieniająca dwa jego przepisy (art. 221-1 oraz 221-5) w sposób zbliżony do rozwią-
zania holenderskiego.

Wielka Brytania: „testowy” kazus Diane Pretty.
Na koniec, nie tak dawno szeroko komentowany brytyjski kazus Diane Pretty.
Stan faktyczny najkrócej można opisać za orzeczeniem Europejskiego Trybuna-

łu Praw Człowieka10:
„Diane Pretty jest obywatelką Wielkiej Brytanii, urodzoną w 1958 r. i zamiesz-

kałą w Luton. Umiera z powodu schorzenia neuronów ruchowych, choroby dege-
neracyjnej, która wpływa na działanie jej mięśni i która jest nieuleczalna.

Choroba jest obecnie na etapie zaawansowanym; wnioskodawczyni jest sparaliżo-
wana od szyi w dół, a rokowania odnośnie przeżycia są bardzo złe. Jednak jej intelekt
i zdolność do podejmowania decyzji są nienaruszone. Zważywszy, że ostatnie stadia
choroby są rozpaczliwe i poniżające, życzy ona sobie móc decydować, w jaki sposób
i w jakim momencie umrze i pozbędzie się owego cierpienia i poniżenia”.

Pomińmy szczegóły, dotyczące procesowej strony postępowania przed sądami
brytyjskimi, a następnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Należy
tylko od razu zaznaczyć, że stanowiska i argumentacji Diane Pretty żaden z sądów
nie podzielił i 12 maja 2002 r. zmarła ona „naturalnie”.

Wcześniej, nie mogąc – ze względu na naturę własnej choroby – zadać sobie
śmierci, zamierzała poprosić o to męża. Brytyjska ustawa z 1961 r. (Suicide Act)

10 Pretty v. the United Kingdom; application no. 2346/02; orzeczenie z 29.04.2002 r.
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traktuje wprawdzie próbę samobójczą jako zachowanie dozwolone, jednak prze-
stępstwem jest pomoc do samobójstwa11. Sytuacja wygląda więc nie inaczej, niż
w Polsce, czy w krajach, o których była mowa wcześniej.

Pani Pretty zaprezentowała następujące rozumowanie: każdy, kto przebywa na
terenie Wielkiej Brytanii ma zapewnioną przez prawo możliwość zakończenia ży-
cia z własnej woli. Jej samej również takie prawo służy, ze względu na paraliż nie
ma ona natomiast fizycznej możliwości skorzystać z tego uprawnienia. Chciałaby,
aby życia pozbawił ją mąż. Temu jednak grozi w efekcie odpowiedzialność karna.
Pani Pretty usiłowała uzyskać oficjalną gwarancję władzy publicznej, że wobec jej
męża nie zostanie wszczęte postępowanie karne, jeśli ten udzieli jej pomocy w za-
kończeniu życia. Director of Public Prosecutions, do którego zwracała się w tej spra-
wie, odmówił wydania takiego glejtu12.

Wskazała ona również na brytyjskie orzecznictwo, które w ostatnich latach jed-
noznacznie uznawało za legalne odstąpienie od leczenia (niepodjęcie lub przerwa-
nie go) nie tylko w przypadkach kompetentnych pacjentów, którzy odmawiali zgo-
dy na proponowane im czynności (względnie żądali ich zaprzestania), ale także
pacjentów niekompetentnych, dla których podjęcie czy kontynuowanie leczenia nie
leżałoby w ich obiektywnie rozumianym interesie (sprawa Airedale NHS Trust v.
Bland [1993]).

Tradycyjnie zwykło się odróżniać eutanazję (rozumie się czynną) od „eutanazji”
biernej, wiążąc z nimi zupełnie inne oceny prawne (eutanazja – działanie – czyn
zabroniony; zaniechanie daremnego leczenia – czyn prawnie obojętny). Tymcza-
sem, współcześnie, ze względu na kontekst zgody pacjenta, granica ta uległa za-
uważalnej zmianie. Zrównały się ze sobą oceny prawne niepodjęcia leczenia w ogó-
le (gdy np. wobec braku zgody nie podejmuje się określonej procedury) oraz prze-
rwania leczenia już rozpoczętego (gdy na żądanie, procedurę taką, która już trwa,
przerywa się). Ten ostatni przypadek nie jest interpretowany jako aktywne zabicie
pacjenta, lecz jako zaprzestanie takich interwencji medycznych w obrębie jego or-
ganizmu, których on sobie nie życzy i których nie ma obowiązku znosić.

A zatem, aktywne usunięcie czynnika sztucznie podtrzymującego funkcje życio-
we znalazło się wśród zachowań prawnie dopuszczalnych (o ile stanowi realizację
woli pacjenta). Innych rodzajów aktywności prowadzących do zgonu wola pacjenta
nie może uczynić legalnymi. Na żądanie pacjenta wolno nie podłączyć go do syste-
mu podtrzymującego życie (zaniechanie), wolno też odłączyć go od takiego syste-
mu (działanie przerywające interwencję w organizm człowieka), natomiast nie wol-
no np. podać mu trucizny (działanie inne).

Argumentacja Diane Pretty oparła się więc na tym, że skoro dopuszcza się (ina-
czej, niż w dawnych czasach) „czynną eutanazję” polegającą na np. czynnym odłą-

11 Suicide Act, section 2(1): „A person who aids, abets, counsels or procures the suicide of another, or an attempt
by another to commit suicide, shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not
exceeding fourteen years”.

12 Nie było to niemożliwe; w Wielkiej Brytanii organy procesowe mogą, lecz nie mają obowiązku wszczynać postę-
powania karnego, jeśli powezmą informację o popełnieniu przestępstwa.
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13 Referuję tu tylko argumentację, opartą o brytyjskie prawo medyczne, jaką Diane Pretty przedstawiła przed
sądami brytyjskimi. Inne argumenty zostały podniesione w postępowaniu przed ETPC, gdzie zarzuciła ona
brytyjskim władzom publicznym naruszenie art. 2, 3, 8, 9 i 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

czeniu urządzenia sztucznie wentylującego pacjenta, to czymże różni się równie
przecież czynne podanie trucizny13 ?

Jednakże stanowisko sądów brytyjskich oparło się w sposób oczywisty na założe-
niu, iż różnica między tymi przypadkami istnieje i jest różnicą istotną. Jak się wyda-
je, interpretacja ta odeszła od prostego rozróżnienia: „zabronione działanie, czy
legalne zaniechanie?” na rzecz innego. Jeżeli w samym organizmie pacjenta już
tkwi przyczyna prowadząca do zgonu, której działanie może być zniesione przez
jakąś ciągłą procedurę medyczną, to decyzja o poddaniu się tej procedurze jest
zawsze w ręku zainteresowanego. Póki nie została wszczęta, może on odmówić
poddania się jej, jeśli już została wszczęta, może skutecznie żądać jej zaprzestania,
choćby owo zaprzestanie wymagało np. aktywnego przekręcenia jakiegoś wyłączni-
ka. W pojęciu „czynnej eutanazji” pozostają w takim razie wyłącznie takie zacho-
wania, które polegają na aktywnym wprowadzeniu do organizmu jakiegoś śmier-
cionośnego czynnika.
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Społeczne poparcie dla eutanazji

Dla wielu czytelników zaskoczeniem może być informacja, że w Polsce występu-
je dość szerokie poparcie społeczne dla eutanazji, choć nie tak duże jak w wielu
krajach zachodnioeuropejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Au-
stralii. Opinie w sprawie eutanazji są w naszym kraju bardziej podzielone, ale opo-
wiadający się za eutanazją są na ogół – zależnie od treści zadanego pytania – licz-
niejsi niż przeciwnicy i ich odsetek stopniowo wzrasta.

Kwestia eutanazji nie jest w Polsce przedmiotem inicjatyw legislacyjnych, spraw
sądowych czy szerokiej dyskusji. Do opinii publicznej nie docierają też żadne sy-
gnały o  przypadkach przyspieszania w naszym kraju śmierci nieuleczalnie chorych
lub udzielania im pomocy w skróceniu życia. Od czasu do czasu jednak media do-
noszą o różnych przypadkach skracania życia, pomocy w umieraniu, rozstrzygnię-
ciach procesów sądowych i  rozwiązaniach legislacyjnych w krajach zachodnich.
Pojawiają się też publikacje podejmujące wątek eutanazji, w których omawia się
złożone zagadnienia filozoficzne, religijne, etyczne, prawne i  społeczne związane
z umieraniem, cierpieniem, prawem do godnej śmierci i zasadą świętości życia. Po-
nadto eutanazja – obok aborcji – jest dość często wymieniana i piętnowana przez
Kościół jako przejaw tzw. kultury śmierci. Sam termin eutanazja jest więc znany,
ale i obciążony silnymi negatywnymi skojarzeniami. Nie tylko dlatego, że tego wła-
śnie terminu używa się w celu potępienia – wypływającego z zasad religijnych lub
innych – udzielania pomocy w  popełnieniu samobójstwa przez terminalnie cho-
rych albo potępienia przyspieszenia śmierci, lecz w naszym kraju przede wszystkim
ze względu na propagandowe użycie go przez nazistów w akcji zabijania osób nie-
pełnosprawnych.

W rzeczywistości znaczenie tego pojęcia (z greckiego dosłownie „dobra śmierć”),
zwłaszcza w dyskusjach etycznych, jest bardzo zróżnicowane i szerokie – od opieki
hospicyjnej, zwalczającej ból w stanach terminalnych, przez celowe zaniechanie
sztucznego podtrzymywania życia w sytuacjach nie rokujących nadziei, czy skróce-
nie życia danej osoby na jej własne życzenie aktem działania, albo przez analogicz-
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ne akty w  sytuacjach, gdy ktoś inny występuje w jej imieniu, aż do takiego działania
– ale bez czyjejś woli, wyrażonej wcześniej – powodowanego litością dla chorego,
w sytuacjach bardzo różniących się okolicznościami medycznymi i społecznymi1 .
Istnieją stowarzyszenia i  organizacje propagujące eutanazję w określonych oko-
licznościach i prawo jednostki do godnej śmierci.

Termin eutanazja jest więc tak wieloznaczny, że lepiej byłoby zapewne w ogóle
się nim nie posługiwać, aby uniknąć licznych nieporozumień i emocji, natomiast
należałoby określać dokładnie, o jaką sytuację i działanie chodzi. Jest jednak wy-
godnym skrótem.

Trzeba przy tym podkreślić, że skoro termin eutanazja wywołuje negatywne
reakcje, to odpowiedzi ankietowanych dotyczące takiej samej sytuacji mogą się
różnić, zależnie od tego, czy w pytaniu użyjemy tego słowa czy też nie. Z sonda-
żu, przeprowadzonego w 1999 roku wyraźnie wynika, że opinie Polaków doty-
czące kwestii eutanazji są podzielone, a akceptacja lub dezaprobata różnego
rodzaju postępowania wobec nieuleczalnie chorych, proszących o skrócenie ży-
cia, zależała od okoliczności, rodzaju sytuacji terminalnej, kontekstu, w jakim
respondentowi zadawano pytanie, oraz od tego, jakich określeń używano w py-
taniu.

Nie powtarzając tego wszystkiego, co napisano w omawiającym wyniki tamtych
badań obszernym komunikacie2  – zwłaszcza wyników analiz dotyczących spójności
poglądów badanych, powiązania między opiniami dotyczącymi rozmaitych sytuacji
oraz uzasadnień dla takich czy innych postaw czy społecznego zróżnicowania opinii
w tej sprawie i ich powiązania z cechami badanych – przedstawię najważniejsze,
wybrane dane obrazujące stopień poparcia dla legalizacji eutanazji, opierając się
na sondażach z ostatnich lat3 .

Za czy przeciw prawnej dopuszczalności eutanazji?

Wśród ankietowanych w roku 1999 przeważał pogląd, że prawo powinno w pew-
nych sytuacjach zezwalać na skrócenie życia pacjenta na jego prośbę. Co drugi ba-
dany (51%) opowiadał się za prawną dopuszczalnością eutanazji w przypadku nie-
uleczalnie chorych, których cierpieniom nie można ulżyć, a przeciwna temu była
ponad jedna trzecia (36%).

Taki rozkład odpowiedzi nie był zaskakujący – na bardzo podobne w treści na
pytanie4  (trochę inaczej sformułowane i nie zawierające wzmianki o cierpieniu),

1 Por. np. analizę przeprowadzoną przez L. Curtin’a: Case Study IV – Consent, Conflict and „Euthanasia”,
w:  L.  Curtin, M. J. Flaherty – Theories and Pragmatics, R. J. Brady Co., 1982.

2 Zob. komunikat CBOS „Postawy wobec eutanazji”, sierpień ‘99 (oprac. W. Derczyński). Komunikaty CBOS
można zakupić lub zapoznać się z nimi w Ośrodku Informacji CBOS, ul Żurawia 4a, Warszawa (tel.:693 58 95,
625 76 23). Można też skorzystać ze strony internetowej: http://www.cbos.pl.

3 Obok wspomnianego wcześniej komunikatu CBOS, wykorzystam także dwa inne: „Opinie o eutanazji”, kwie-
cień 2001 (opr. W. Derczyński), „Opinie o legalizacji eutanzji” grudzień 2001 (opr. W. Derczyński).

4 Pytanie to brzmiało: „Czy uważa Pan(i), że w przypadku nieuleczalnych chorób prawo powinno zezwalać leka-
rzom na bezbolesne przerwanie życia, jeśli zażąda tego pacjent i jego rodzina?”.
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zadawane w ramach Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego w latach ‘92-
‘95, uzyskiwano nawet wyższe odsetki uważających, że prawo powinno zezwalać
lekarzom na bezbolesne przerwanie życia nieuleczalnie chorych (odpowiednio dla
poszczególnych lat: 51%, 58%, 56%, 51%), zbliżone też były odsetki przeciwników
(odpowiednio 33%, 29%, 32%, 36%)5  (ryc. 1). W ostatnim z  sondaży, z roku ‘97,
za prawną dopuszczalnością przerwania życia opowiedziało się 49% responden-
tów, 34% wyrażało sprzeciw, a 17% nie miało zdania.

Warto przypomnieć, że w wielu krajach odsetki zwolenników zalegalizowania
eutanazji (na prośbę chorego) są wyższe niż w Polsce.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki poparcie dla zalegalizowania eutanazji na
prośbę pacjenta w ostatnich latach kształtuje się w granicach 68% do 75%, nato-
miast niższe jest dla legalizacji pomocy lekarza w popełnieniu przez pacjenta samo-
bójstwa (45% do 61%)6 . Zbliżony do polskich wynik badania opinii społecznej (53%
za legalizacją) wystąpił w roku ‘737 , od tego czasu aprobata legalizacji rosła. W Wiel-
kiej Brytanii poparcie dla zalegalizowania eutanazji wynosiło w roku ‘95 – zależnie
od okoliczności – od 42% w  przypadku pacjenta nieuleczalnie chorego i cierpiące-
go, ale nie umierającego, do 80% w  przypadku pacjenta nieuleczalnie chorego,
cierpiącego i umierającego 8 . W Australii 78% ankietowanych w roku ‘95 uważało,
że lekarz powinien mieć prawo podać pacjentowi – na jego prośbę9  – śmiertelną
dawkę odpowiedniego środka, jeśli cierpiący jest nieuleczalnie chory. W Niemczech

19%

32%

19%

17%

13%

Raczej tak
Raczej nie

Trudno powiedzieæ

Zdecydowanie takZdecydowanie nie

Ryc. 1. Czy w przypadku nieuleczalnie chorego, którego cierpieniom nie można ulżyć, prawo powin-
no zezwalać na to, aby na prośbę jego i  jego rodziny lekarz mógł skrócić życie pacjenta za pomocą
bezbolesnych środków?

5 Por. B. Cichomski, P. Morawski „Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych danych 1992-
1995”. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996.

6 Zob. J. M. Benson, M. J. Herrmann „Right to Die or Right to Life?”, Public Perspective, June/July 1999. Zob. też
najświeższe podsumowanie sondaży dotyczących eutanazji: Ezekiel J. Emanuel, Euthanasia and physician-assi-
sted suicide: A rewiev of empirical data from the United States, Arch. of Internal Medicine, Jan 28, 2002,
vol.162,no.2.

7 Zob. The Gallup Poll Monthly, No. 367, April 1996. Pytanie było identyczne z zadanym w Polskim Generalnym
Sondażu Społecznym.

8 The British Social Attitudes, 13th Report, ed by Roger Jowell and others, Dartmouth, 1996.
9 The Bulletin of Roy Morgan Research Centre, 28 June 1995.
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70% ankietowanych uważa, że cierpiący chory, w pełni świadomy, powinien mieć
możliwość podjęcia decyzji, czy chce umrzeć10 .

W związku z legalizacją eutanazji w Holandii, w ubiegłym roku, prasa podała
informację, że eutanazję popiera aż 92% Holendrów, a w katolickiej Belgii, która
właśnie poszła w ślady Holandii, poparcie wyraziło wówczas 80% respondentów.

Powinność lekarzy?

Niemal połowa ankietowanych (49%) była w kwietniu 2001 roku zdania, że leka-
rze powinni spełniać wolę cierpiących, nieuleczalnie chorych, podając im środki
powodujące zgon. Liczba badanych wyrażających sprzeciw wobec spełniania przez
lekarzy tego rodzaju próśb chorych jest znacznie niższa (37%) (ryc. 2).

Jak widać, w naszym kraju systematycznie wzrasta odsetek osób uważających, iż
lekarze powinni w takich sytuacjach spełniać wolę cierpiących chorych. W drugiej
połowie lat osiemdziesiątych wyraźnie przeważał pogląd przeciwny, pod koniec lat
dziewięćdziesiątych – opinia społeczna była podzielona, a odsetki zwolenników
i przeciwników zbliżone, obecnie zaś przeważają ci, którzy akceptują przyspiesza-
nie śmierci na prośbę nieuleczalnie chorych.

10 Zob. Allensbacher Bericht Nr.9/2001.

Ryc. 2. Czy, Pana(i) zdaniem, lekarze powinni spełniać wolę cierpiących, nieuleczalnie chorych, któ-
rzy domagają się podania im środków powodujących śmierć?
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Opinie o dopuszczalności różnych działań w sytuacjach terminalnych

W ankietowanym badaniu z 1999 roku przedstawiono cztery różne zachowania,
jakie zdarzają się w  sytuacjach terminalnych i których intencją jest dobro pacjenta:
a) umożliwienie cierpiącemu pacjentowi popełnienia samobójstwa, b) przyspiesze-
nie zgonu pacjenta, będące w myśl przepisów prawa zabójstwem na żądanie, powo-
dowanym współczuciem dla pacjenta, c)  odłączenie na prośbę rodziny pozbawio-
nego świadomości pacjenta z uszkodzonym mózgiem od aparatury podtrzymującej
funkcje życiowe organizmu i d) odłączenie od aparatury pacjenta, znajdującego się
w takiej samej sytuacji, na wcześniejszą jego prośbę.
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Trzeba dodać, że nie jest jasne, czy zachowanie opisane w pierwszym przypadku
jest przestępstwem na gruncie polskiego prawa karnego – zabronione jest d o p r o-
w a d z a n i e do czyjegoś samobójstwa. W drugim przypadku mamy do czynienia
z tzw. zabójstwem kwalifikowanym, podlegającym łagodniejszej sankcji niż zwykłe
zabójstwo. Sąd może też w  takim przypadku nawet odstąpić od wymierzenia kary11 .
Oba zachowania różnie są natomiast oceniane z moralnego punktu widzenia – spo-
tykają się zarówno z potępieniem, jak i  z akceptacją.

W dwóch ostatnich przypadkach opis sytuacji zawiera pewne niejasności: nie okre-
ślono rozległości uszkodzeń mózgu ani ich możliwych następstw, nie mówi się też
o  śmierci mózgowej (oznaczałoby to w istocie, że – formalnie rzecz biorąc – pacjent
już nie żyje, mimo podtrzymywanych sztucznie funkcji organizmu, co zmienia prawne
i etyczne aspekty sytuacji)12 , sugeruje się jedynie nieodwracalność uszkodzeń i brak
szans na powrót do zdrowia. Chodziło przede wszystkim o to, aby możliwe było po-
równanie uzyskanych odpowiedzi z odpowiedziami na analogiczne pytanie zadane we
wcześniejszym sondażu. Można też mieć wątpliwości, czy bardziej precyzyjne określe-
nia byłyby rozumiane przez ankietowanych – opis sytuacji odwoływał się raczej do
pewnego stereotypu beznadziejnej sytuacji, w której nie ma szans na powrót do nor-
malnego życia. Należy dodać, że ocena prawna zaniechania podtrzymywania funkcji
organizmu w sytuacji terminalnej jest na gruncie polskiego prawa niejednoznaczna,
a pozostaje jeszcze kwestia, czy w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją termi-
nalną. Warto także pamiętać, że jeśli aparaturę podtrzymującą uznać za „środki nad-
zwyczajne”, to Kościół dopuszcza rezygnację z ich stosowania, gdy nie może to już
przynieść pożytku choremu. Również w polskim kodeksie etyki lekarskiej (w art. 32)
stwierdza się, że w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i  pro-
wadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych.

Kwestia odłączenia od aparatury jest problemem oddziałów intensywnej terapii
na całym świecie, różnie rozwiązywanym w praktyce. Ostatni z przedstawionych
ankietowanym przypadków nawiązuje w treści do instytucji prawnej wcześniejsze-
go wyrażania woli przez pacjentów (tzw. living will),13  która jednak w naszym kraju
nie funkcjonuje. Na gruncie polskim sprawa liczenia się z wcześniej wyrażoną wolą
pacjenta znajdującego się w opisanej sytuacji, a tym bardziej z wolą rodziny, nie jest
uregulowana prawnie, a stosunek do niej jest zróżnicowany14 .

11 Por. K. Poklewski-Koziełł „Obowiązek ochrony życia pacjenta a prawo człowieka do godnej śmierci”, Prawo
i  Medycyna, nr 1, 1999.

12 Można tu dodać, że w sondażu z roku ‘97 tylko 49% ankietowanych zgodziło się z opinią, że człowiek umiera
wtedy, gdy jego mózg nieodwracalnie przestał działać, choćby serce jeszcze biło, 29% było przeciwnego zdania,
a  22% nie miało wyrobionej opinii w tej sprawie. Zob. komunikat CBOS „Postawy wobec przeszczepiania
narządów”, czerwiec ‘97.

13 Vide K. Poklewski-Koziełł „Lekarz wobec oświadczeń woli pacjenta antycypującego swój stan terminalny”,
Prawo i Medycyna, Nr 9, 2001.

14 Sondaż opinii 242 lekarzy różnych specjalności przeprowadzony w roku ‘87 wykazał, że 54% ankietowanych
uznałoby za pożądane wprowadzenie w naszym kraju tego rodzaju formy prawnej, a 51% stwierdziło, że zda-
rzyło im się w ich praktyce lekarskiej zaprzestać stosowania nadzwyczajnych środków leczniczych. Jednak aż
72% uważało, że w pewnych sytuacjach należy pozwolić pacjentowi umrzeć, nie podtrzymując dalej, drogą
szczególnych wysiłków czy zabiegów bądź nadzwyczajnych środków, jego życia. Zob. E. Kujawa, W.  Derczyński
„Polish physicians and the end of life”, Bulletin of Medical Ethics, no 69, June 1991.
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 Zadaniem ankietowanych było ustosunkowanie się do omówionych wyżej sytu-
acji. W  większości zapewne nie byli oni świadomi wszystkich prawnych i etycznych
aspektów przedstawionych im zachowań, ale można przyjąć, że w opiniach i oce-
nach kierowali się jednak pewną wiedzą i istniejącymi społecznymi przeświadcze-
niami co do moralnie, przede wszystkim, ocenianej dopuszczalności określonego
zachowania.

Stosunkowo najmniej kontrowersyjne okazało się odłączenie aparatury podtrzy-
mującej życie pacjenta z uszkodzonym mózgiem, jeśli on sam wcześniej o to prosił.
Ponad połowa ankietowanych (55%) zaakceptowałaby takie postępowanie, natomiast
jedna trzecia (33%) uznałaby je za niedopuszczalne. Takie samo postępowanie, ale
jedynie na prośbę rodziny nieprzytomnego pacjenta, zyskałoby aprobatę już tylko
niespełna połowy badanych (49%) i  spotkałoby się z potępieniem prawie dwóch pią-
tych (39%) (tab. 1). Wydaje się, że różnica w  ocenach wynika z przywiązywania wagi
do respektowania woli pacjenta – przypuszczalnie dla części badanych zdanie rodzi-
ny nie jest dostateczną podstawą do podjęcia decyzji w  takiej sytuacji.

W  porównaniu z wynikami sondażu z roku ‘88 opinie na temat odłączenia pa-
cjenta od aparatury na prośbę rodziny wyraźnie się zmieniły. Wówczas w odpowie-
dzi na bardzo podobne pytanie, które zawierało w dodatku określenie mówiące
o umożliwieniu choremu godnej śmierci (co mogło oddziaływać na pytanych per-
swazyjnie), tylko 38% badanych uznało, że jest to dopuszczalne, więcej było opinii
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przeciwnych (43%), więcej też osób (19%) nie potrafiło się wypowiedzieć na ten
temat15 .

Spowodowanie zakończenia życia pacjenta na jego prośbę (klasyczny przykład
eutanazji) podzieliło ankietowanych na niemal równe części: 45% uznało, że jest to
dopuszczalne, a 43% – było przeciwnego zdania. Przed jedenastu laty na analogicz-
ne pytanie, choć nieco inaczej sformułowane, tylko 33% badanych odpowiedziało,
że choremu należy umożliwić uniknięcie bólu i cierpień przez podanie odpowied-
niego środka. Przeciwna temu była blisko połowa respondentów (48%), a jedna
piąta (19%) nie miała wyrobionego zdania w tej sprawie16 .

Rozkład odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność dostarczenia pacjentowi
w omawianej sytuacji środków umożliwiających mu popełnienie samobójstwa wy-
daje się na pierwszy rzut oka trochę zaskakujący. Przeważają opinie potępiające
takie postępowanie (48%). Akceptację wyraża dwie piąte badanych (41%) – choć
wydawałoby się, że jest to sytuacja, w  której w  największym stopniu respektuje się
autonomię i wolę jednostki – z jednej strony, i  która nie oznacza skrócenia życia
pacjenta przez kogoś innego – z drugiej. Można przypuszczać, że na opiniach re-
spondentów zaważył w tym wypadku ogólniejszy stosunek do samobójstwa (religij-
ne potępienie) oraz obawy, iż decyzja samobójcza może być nieprzemyślana, po-
chopna, podjęta pod wpływem chwilowego nastroju17.

Opinie ankietowanych o dopuszczalności różnych działań powodujących zakoń-
czenie życia nieuleczalnie chorych są bardzo zbieżne: na ogół akceptacja przyspie-
szenia śmierci w  jednej z opisanych sytuacji współwystępuje z akceptacją takiego
działania w innych. Najsilniej powiązane są ze sobą opinie ankietowanych dotyczą-
ce odłączenia aparatury podtrzymującej życie. Prawie równie silnie wiążą się ze
sobą opinie na temat umożliwienia popełnienia samobójstwa osobie cierpiącej, nie-
uleczalnie chorej i spowodowania zakończenia życia na jej prośbę. Nieco słabsze są
pozostałe związki między omawianymi opiniami.

Akceptującej odpowiedzi w odniesieniu do w s z y s t k i c h  c z t e r e c h sytuacji
udzieliła blisko jedna trzecia ankietowanych (31%), a co dziewiąty (11%) w stosun-
ku do trzech spośród nich. Natomiast za niedopuszczalne we wszystkich czterech
przypadkach uznało opisywane działania 26% ankietowanych, a co siedemnasty
(6%) – w trzech.

Społeczne zróżnicowanie opinii w odniesieniu do czterech przedstawionych
ankietowanym sytuacji przebiega według podobnego wzoru, który występuje też

15 Zob. komunikat CBOS „Za czy przeciw eutanazji?”, grudzień ‘88.
16 Zob. komunikat CBOS „Za czy przeciw eutanazji?”, cyt. wyd. Warto dodać, że w sondażach OBOP na temat

zachowań, które potępiamy lub nie potępiamy, przeprowadzonych w latach ‘93 i ‘95, prawie połowa ankieto-
wanych (48%) – tylko o kilka procent więcej niż w obecnym badaniu – potępiła „spowodowanie śmierci nieule-
czalnie chorego, cierpiącego, na jego prośbę – pod wpływem współczucia”, a odpowiednio 36% i 34% (a  więc
mniej) nie potępiło takiego zachowania, reszta (16% i 18%) nie miała zdania. Zob. OBOP „Jakie zachowania
potępiamy?”, Warszawa, sierpień ‘95.

17 Podobne zróżnicowanie opinii – mniejsza akceptacja udzielenia pomocy w dokonaniu samobójstwa niż przy-
spieszenia śmierci pacjenta – wystąpiło także w badaniach prowadzonych w USA. Por. J. M. Benson, M. J. Her-
rmann „Right to Die or Right to Life?”, Public Perspective, no. 4, June/July 1999, Vol. 10.
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przy odpowiedziach na inne pytania dotyczące eutanazji. Największe różnice zwią-
zane są z religijnością ankietowanych, mierzoną deklarowaną częstością praktyk.
Trochę słabszy jest związek z poglądami politycznymi respondentów, ich pozio-
mem wykształcenia (istotne różnice opinii osób z  wykształceniem podstawowym
i pozostałych), miejscem zamieszkania (mieszkańcy wielkich aglomeracji wyróż-
niają się akceptacją opisywanych zachowań) i wiekiem (młodsi częściej uważają je
za dopuszczalne).

Porównując odpowiedzi na różne pytania, omówione wyżej, warto zwracać uwa-
gę na możliwy wpływ użytych terminów i sformułowań oraz kontekstu, w jakim je
zadawano – czynniki te mogą w istotny sposób wpływać na odsetki odpowiedzi18 .

Czy eutanazję można usprawiedliwić?

Jeśli w pytaniu użyjemy terminu eutanazja, odsetek osób ją popierających zmniej-
sza się. Tylko 37% respondentów wyraźnie stwierdza, że takie zachowanie jak euta-
nazja, tzn. pozbawienie życia osoby nieuleczalnie chorej, na jej prośbę, może być
w pewnych okolicznościach usprawiedliwione, natomiast odsetek przeciwników eu-
tanazji nie ulega zmianie.

Ponieważ w pytaniu posłużyliśmy się skalą 10-punktową, część ankietowanych
wybrała punkty bliskie środka skali, co świadczy o ich ambiwalentnym stosunku do
eutanazji19  – przypuszczalnie zgodnym z żywionymi zastrzeżeniami co do okolicz-
ności, w jakich może być ona usprawiedliwiona – a zarazem o unikaniu jednoznacz-
nego potępienia eutanazji20 . Na środek skali (punkty 5 i 6) wskazała jedna czwarta
tych, którzy uznają za słuszne wprowadzenie przepisów dopuszczających eutana-
zję, oraz zbliżony odsetek osób uważających, że lekarze powinni spełniać wolę pa-
cjentów domagających się eutanazji. Ambiwalentne odczucia ma także mniej wię-
cej co dwudziesty ankietowany wyrażający przeciwne opinie na ten temat (tab. 2).

Zarazem odsetek osób uważających, że eutanazję można w pewnych okoliczno-
ściach usprawiedliwić, jest w roku 2001 wyższy niż w 1999 roku (37% wobec 30%,
średnia wyższa o 0,34). Może to świadczyć o wzroście poparcia dla legalizacji euta-
nazji, mimo ostrego potępienia jej przez Kościół.

Czy legalizacja eutanazji jest rozwiązaniem słusznym?

W kwietniu 2001 roku – gdy w Holandii zalegalizowano eutanazję – połowa Po-
laków (50%) uważała, że wprowadzenie prawa umożliwiającego lekarzom przy-
spieszanie śmierci osób nieuleczalnie chorych i cierpiących – na ich prośbę – jest
słuszne. Przeciwnicy legalizacji eutanazji stanowili niespełna dwie piąte respon-
dentów (38%). Co ósmy badany (12%) nie miał wyrobionego zdania w tej sprawie

18 Trzeba też być świadomym tego, że wyniki poprawnie przeprowadzonych sondaży zawsze obarczone są błędem
statystycznym – w naszym przypadku błąd na ogół mieści się w granicach +/- 3%.

19 10-punktowa skala nie ma naturalnego środka, choć ankietowani przejawiali tendencję do wybierania „5” jako
punktu środkowego (11%); tu za odpowiedzi wskazujące na środek uznaliśmy także „6” (7%).

20 Korelacje z odpowiedziami na poprzednie pytania są jednak silne – tau B Kendalla wynoszą 0,681 i 0,676.
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Tabela 2.

Raczej s³uszne

Zdecydowanie s³uszneZdecydowanie nies³uszne

Raczej nies³uszne

Trudno powiedzieæ

12%
28%

22%

14%

24%

Pytanie o legalizację eutanazji poprzedzono opisem sytuacji, jaka ma miejsce
w Holandii, jednak nie podano nazwy kraju. W pytaniu nie użyto też budzącego
negatywne skojarzenia terminu eutanazja, lecz mówiono o „przyspieszaniu śmier-
ci” (pełna treść pytania podana jest w opisie ryc. 3).

Ryc. 3. W jednym z krajów europejskich wkrótce wejdą w życie przepisy zezwalające lekarzom na
bezbolesne skracanie życia pacjentom, którzy doznają cierpień nie do zniesienia i proszą o śmierć.
Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy nie ma żadnej nadziei na poprawę stanu zdrowia pacjenta, a on
sam jest w pełni świadomy swej sytuacji i całkowicie dobrowolnie, bez jakiegokolwiek przymusu czy
nacisku z czyjejkolwiek strony, prosi o zakończenie życia. Obowiązywać będzie konsultacja decyzji
z innym, niezależnym lekarzem, zawiadomienie władz oraz późniejsza kontrola specjalnego komite-
tu prawników, lekarzy i etyków.
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Czy uważa Pan(i), że wprowadzenie prawa umożliwiającego lekarzom przyspie-
szanie śmierci cierpiącego, nieuleczalnie chorego na jego własną prośbę jest słusz-
ne czy też niesłuszne?

Kilka miesięcy później – w listopadzie 2001 roku – analogiczne pytanie zadano
powołując się z kolei na przykład Belgii. Wyniki były niemal identyczne (tab. 3).

Wydaje się to świadczyć o tym, że opinie i postawy Polaków dotyczące eutanazji
są dość mocno ugruntowane, mają wyraźnie ideologiczny charakter (związany głów-
nie ze stanowiskiem Kościoła) i w niewielkim tylko stopniu podlegają wpływom
wydarzeń, jakie mają miejsce w innych krajach.

Tabela 3.
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Bogdan Kamiński

Eutanazja a resuscytacja

W zamieszczonym poniżej stanowisku znakomitego anestezjologa brytyjskiego,
dr Petera Basketta, powracają wątpliwości i problemy związane nie tylko z resuscy-
tacją, ale i z eutanazją, a raczej z tym, co przeciętnemu laikowi się z tym kojarzy.

Również w Polsce, ludziom nieprzygotowanym do rozwiązywania problemów
etycznych, instytucje badające opinię społeczną zadają pytania o akceptację euta-
nazji, co przynosi, moim zdaniem, opłakane rezultaty. Według ostatniego sondażu
CEBOS okazało się, że „za” jest około 51% badanych.

Rzecz w tym, że pytania w podobnych ankietach są sformułowane nieściśle
i nie uwzględniają całej złożoności zagadnienia; zapytani nie odnoszą kwestii
eutanazji do siebie czy swoich bliskich, lecz wiążą to ze śmiercią jakiejś niezna-
nej im osoby, w dodatku starej i chorej. Tymczasem trzeba grubą linią podkre-
ślić niezbywalne warunki tego – excusez le mot – zabiegu. Chodzi o osoby nieule-
czalnie chore (i to chore w sensie somatycznym, a nie „zmęczone życiem”, który
to stan wszystkim nam się zdarza). Mowa też o ludziach całkowicie świadomych,
zdecydowanie posiadających zdolność kierowania swoim zachowaniem. Ponad-
to swoją chęć muszą one w jednoznaczny sposób wyrażać i podtrzymywać. Takie
surowe warunki właśnie zaaprobował parlament belgijski wyrażając zgodę na
dopuszczalność eutanazji. Pytane o taką sytuację wspomniane 51% responden-
tów z pewnością udzieliłoby zróżnicowanej odpowiedzi, zależnie od więzi z oso-
bą, która domagałaby się pomocy w zakończeniu życia, od przekonania o obiek-
tywności takiego życzenia, braku wpływów zewnętrznych, nieodwołalności tego
postanowienia itd. Wbrew pierwszemu wrażeniu, wspomniany odsetek odpo-
wiedzi pozytywnych nie tylko nie uległby zwiększeniu, ale na pewno byłby znacz-
nie niższy.

Eutanazja na długo jeszcze pozostanie rozwiązaniem wyjątkowym, budzącym
różne lęki i wątpliwości, a już na pewno nie rutynowym zabiegiem (znowu to okrut-
ne słowo), łatwo dostępnym i usprawiedliwianym przez instytucje przestrzegania
prawa. Prawnicy przecież nie stanowią prawa w sposób dowolny, lecz kodyfikują



41

Resuscytacja, eutanazja – wciąż wokół tematu kończenia życia

to, co społeczeństwo za prawo uznaje, a czynić to muszą ze znacznym opóźnieniem
(choćby dla pominięcia chwilowych lub gwałtownych wahań nastroju społecznego,
wynikających ze zjawisk ekonomicznych, socjalnych czy politycznych).

Doświadczenia małych narodów (w których pierwszym szeregu staje Holandia,
a teraz i Belgia) zdają się świadczyć, że eutanazja będzie w krajach naszego kręgu
kulturowego zaakceptowana, choć nie w rozmiarach i nie w stylu, jaki sobie re-
spondenci wymienionych na wstępie badań wyobrażają.

Argumentacja przeciw eutanazji

Wiele dyskusji o eutanazji cechuje, u jej przeciwników, pewna sztywność rozu-
mowania. Dyskusje takie mają często postać „tureckiej głowy”. Samemu konstru-
uje się pewną wątpliwość, a potem zręcznym cytatem ją rozbija w proch i pył. Te
własnoręcznie skonstruowane wątpliwości są czasem nadzwyczaj dalekie od fak-
tów, łatwo je więc zbijać. Wymieńmy tylko niektóre z takich wątpliwości, jakby
celowo zbudowanych, by można było je interpretować na rzecz własnego, z góry
żywionego przeświadczenia.

Eutanazja jako element „ideologii śmierci”. Nie ma żadnych podstaw dla twier-
dzenia, że argumenty na rzecz dopuszczenia eutanazji wypływają z pobudek ideo-
logicznych. Jej akceptacja w ściśle założonych ramach i okolicznościach jest tylko
realizacją podstawowego celu medycyny – wydłużania życia ludzkiego i  uwal-
niania  od cierpień. Eutanazja stanowi zgodę na wyzwolenie od cierpienia oso-
by, której medycyna na obecnym swym etapie nie potrafi pomóc. Lekarz nie jest
w tym wypadku „czynnikiem sprawczym”, a jedynie pośrednikiem wypełniania woli
pacjenta.

Rzadko mówi się o eutanazji w związku z podeszłym wiekiem, ale argument
w postaci otwarcia możliwości do pozbywania się przez rodzinę lub przez instytucje
opiekuńcze niewygodnych lub uciążliwych osób starszych jest najłatwiejszy do za-
atakowania, wysuwa się go więc najczęściej. Istnieje oczywista korelacja podeszłe-
go wieku i nieuleczalnych chorób, zatem zrozumiałe jest, że eutanazja częściej obej-
muje osoby starsze.

Porównywanie zaniechania lub niepodejmowania resuscytacji (lepiej znanej sze-
rokiemu ogółowi jako reanimacja) do eutanazji. Resuscytacja, jak każdy zabieg
medyczny, ma określone wskazania, ale i przeciwwskazania. Jest o tym mowa
w tekście dr Basketta. Nie podejmuje się jej w wielu okolicznościach, jak np. rozle-
głe uszkodzenia głowy i mózgu, późne znamiona śmierci, niewątpliwy upływ zbyt
długiego czasu od chwili zatrzymania krążenia krwi itd. Są też przedyskutowane
i przyjęte przez międzynarodowe gremia lekarskie (WHO) zalecenia dotyczące prze-
rywania już podjętej resuscytacji. Wśród wskazań medycznych do przerywania re-
suscytacji (jak np. brak zwężania się źrenic, płaska krzywa elektrokardiograficzna)
są i takie, które mogą być wstrząsem dla laików (np. zmęczenie samotnego ratow-
nika uniemożliwiające skuteczny masaż serca, brak widoków na uzyskanie rychłej
pomocy). W takich sytuacjach nie widać racjonalnej przyczyny, by stawiać znak
równości z eutanazją.
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Nie sposób nie doceniać bardzo głośno wyrażanego sprzeciwu wobec eutanazji
hierarchii kościoła katolickiego. Kongregacja Nauki Wiary uznała deklaracją z 5 ma-
ja 1980 r. eutanazję za przestępstwo i złamanie porządku normatywnego obowią-
zującego wszystkich ludzi:

„Większość ludzi uznaje życie za coś świętego i uważa, że nie wolno nam dowol-
nie nim dysponować. Nadto ludzie wierzący widzą w życiu coś większego, mianowi-
cie dar Boskiej miłości, który muszą zachować i uczynić owocnym. Ten ostatni wzgląd
prowadzi do następujących konsekwencji: (1) Nikt nie może dokonać zamachu na
życie niewinnego człowieka, nie przeciwstawiając się jednocześnie miłości, jaką Bóg
darzy tę osobę, bez pogwałcenia fundamentalnego prawa, a zatem bez dokonania
zbrodni najcięższego kalibru. (2) Każdy ma obowiązek wieść życie wedle Boskiego
planu. Życie, jakim obdarzone są jednostki, ma przynieść owoce jeszcze tu, na Zie-
mi, jednak pełnię doskonałości osiąga dopiero jako życie wieczne. (3) Celowe spo-
wodowanie własnej śmierci, a więc samobójstwo, jest zatem równie złe jak morder-
stwo. Taki czyn musi być uznany za odrzucenie Boskiego zwierzchnictwa i planu
miłości”. (Franjo kard. Seper: Declaration on Euthanasia; w: H. Kuhse i P. Singer
[red.] Bioethics, Blackwell, 1999:203-204).

Trudno powiedzieć, czy nieugięte stanowisko hierarchów znajduje odbicie w po-
glądach wiernych. Sondaże opinii społecznej zdają się temu przeczyć. Niemniej
w opiniotwórczych kręgach katolickich każdy, kto ma inne zdanie, staje się „wolno-
myślicielem”, „masonem” czy po prostu „bezbożnikiem”. Z twardego gruntu re-
aliów wszystko sprowadza się na grząskie pole wierzeń religijnych. Oczywiście wszel-
kie argumenty można zawsze sprowadzić do wciąż jednakowego sprzeciwiania się
Bożej woli, negacji wyższego acz niezbadanego celu życia itd. Nie jest to pole do
jakiejkolwiek dyskusji. Ze strony krytyków jest to „nie, bo nie”.

Zagrożenie nadużywaniem prawa do eutanazji

Eutanazja może być postrzegana jako zagrożenie, wiodące ku przestępstwom
i nadużyciom. W znacznej mierze dyskusja wokół eutanazji koncentruje się na świe-
cie na zabezpieczeniach przed naciąganiem jej formuły i jej wykorzystywaniem w nie-
cnych celach. Z pewnością nie da się ze stuprocentową gwarancją zapobiec sytu-
acjom wątpliwym, ale wtedy obowiązkiem lekarza jest wszystkie wątpliwości inter-
pretować na rzecz wycofania się z działań zmierzających do takiego finału. Nie wolno
mu przeoczyć żadnego faktu ani wzmianki, że eutanazja leży w czyimkolwiek inte-
resie poza samym pacjentem. Mowa tu w równej mierze o rodzinie pacjenta, co
o samych lekarzach. Inna rzecz, że opracowanie w miarę szczelnych przepisów i re-
guł, jakim musi podlegać pacjent decydujący się na zakończenie życia, sprawia, że
może to być proces niezwykle traumatyczny i nieludzki. Wielokrotne rozmowy na
ten temat, podpisywanie przez pacjenta rozlicznych „druczków” i deklaracji, które
mają chronić lekarza przed odpowiedzialnością karną, to z pewnością stres większy
od związanego z chorobą.

Trudny problem dopuszczalności i zagrożeń eutanazji jest smakowitym kąskiem
dla środków masowego przekazu.
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Jaskrawym przykładem nierzetelnego prezentowania tej kwestii stała się w Polsce
sprawa „łódzkiego pogotowia ratunkowego”. W budzących powszechną grozę rela-
cjach dwóch reporterów wielkiej ogólnopolskiej gazety znalazły się oskarżenia o świa-
dome powodowanie śmierci pacjentów dla zyskania premii od zakładu pogrzebowe-
go. Zgadzam się: dziennikarze powinni być dociekliwi. Ich zadaniem jest tropienie,
podsumowywanie, przekonywanie, nawet tzw. dziennikarstwo śledcze. Nikt nie po-
winien mieć wątpliwości, do czego piję. Ostatnio rozgrywane w Polsce wiązanie nie-
smacznego czerpania pieniędzy z zawiadamiania zakładów pogrzebowych o zgonach
z fantazyjnym przypuszczeniem, że w celu zwiększenia liczby zgonów ktoś (ktokol-
wiek) dopuścił się zabijania pacjentów, to fikcja rodem z najgorszych filmów grozy.
Oczywiście takie filmy bywały. Oglądany niegdyś przeze mnie film o groźnie brzmią-
cej nazwie Coma (czyli „śpiączka”) traktował właśnie o ludziach sztucznie utrzymy-
wanych w tym stanie, by służyli jako dawcy narządów. Były i inne horrory z tego
gatunku. Wola scenarzysty i reżysera... Widzowie chcą być straszeni, no to straszmy.
Gdy jednak dziennikarz poszerza prawdziwe fakty o horrory, wciąga w to nie tylko
pojedyncze osoby, ale całą profesję lekarską, to czyni wielkie zło. I nie wystarczy po,
oczywiście, bezowocnym wielomiesięcznym śledztwie napisać petitem na trzeciej stro-
nie, że „sorry, nie potwierdziło się, bardzo nam przykro”. Nie może być zgody na
takie dziennikarstwo i na takie nieuprawnione chwyty.

Eutanazja a intensywna terapia

W zastanawiający sposób ton wypowiedzi przeciwników eutanazji zmienia się,
gdy mowa o intensywnej terapii, o dramatycznych wysiłkach ratowania pacjentów
najciężej chorych, często podtrzymywanych przy życiu metodami technicznymi (jak
sztuczna komora serca czy choćby respirator, który jest dość prostą metodą mecha-
nicznego podtrzymywania wentylacji płuc). Za aprobatą, także kościelnych autory-
tetów, dopuszcza się wówczas możliwość przerywania tych nadzwyczajnych metod
podtrzymywania życia. Powstaje pytanie, na czym polega różnica? Czy na tym, że
chodzi o pacjenta przebywającego w szpitalu? Czy na przekonaniu, że gdy wyko-
rzystano już wszelkie dostępne metody techniczne, można się zgodzić na zakończe-
nie życia pacjenta? Tymczasem podobne decyzje są w warunkach intensywnej tera-
pii dużo trudniejsze i obarczone większymi wątpliwościami. Pacjent jest z reguły
przymroczony, a często pozbawiony słownego kontaktu z otoczeniem. Gdy jest przy-
tomny, przebywanie w warunkach oddziału intensywnej terapii (wokół ciężko cho-
rzy, jaskrawe oświetlenie, niepokojące dźwięki rozmaitych urządzeń kontrolują-
cych czynność serca, nieustanny ruch personelu itp.) musi wywierać nań deprymu-
jący wpływ, zwiększając jego skłonność do rezygnacji z życia. To w tych okoliczno-
ściach łatwiej o wspólny pogląd przeciwników eutanazji i ludzi z rezerwą ją aprobu-
jących.

Decyzja o zaniechaniu resuscytacji musi uwzględniać wiele czynników: życzenie
pacjenta, które może być wyrażone w tzw. testamencie życia, rokowanie zarówno
bezpośrednie, jak i odległe, stanowisko krewnych i przyjaciół, którzy mogą relacjo-
nować wyrażone niegdyś życzenia pacjenta aktualnie niezdolnego do porozumiewa-
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nia się, a także ocena możliwości pacjenta do stawiania czoła sytuacji, w której się
znajdzie. Doświadczenie wskazuje, że często nie można się opierać na owym „testa-
mencie życia”. Pacjent może zmienić zdanie, gdy staje w obliczu śmierci lub też wy-
obrażał sobie koniec życia w innych okolicznościach. Na decyzję nie może natomiast
wpływać zawodowy honor lekarza (jak zręcznie ujmuje to język angielski: how do you
dare to die on me, jak śmiesz mi umierać!) ani jego poglądy religijne.

Eutanazja z udziałem lekarzy

Medycyna nie jest wprawdzie dziedziną techniki, ale lekarze ją uprawiający są
przede wszystkim technikami. W procesie nauki medycyny trzeba przełknąć tysiące
stron traktujących o budowie ciała, a zwłaszcza o jego funkcjonowaniu. Przypadko-
wy charakter wszystkich procesów chemicznych, które na przestrzeni dziejów do-
prowadziły do skonstruowania człowieka, sprawia, że nawet najprostsze zjawiska
są niezwykle zawikłane. Kolejne tysiące stron uczą stosowania leków, wykonywania
zabiegów, przestrzegania pewnych zasad, które mają czynić życie dłuższym i lżej-
szym. Na końcu tej całej wiedzy, którą – w odróżnieniu od innych istot żyjących na
Ziemi – potrafimy sobie przekazywać na piśmie, nie tylko przez codzienne doświad-
czenie, są też zabiegi i operacje, nieraz niewyobrażalnie skomplikowane, a i okrut-
ne. Zmieniają one kształt ciała, jego funkcje, choć na ogół mają zwiększać możli-
wości pacjenta czy przedłużać jego życie.

Poza dość oczywistymi argumentami przeciwników eutanazji, na tle ich poglą-
dów religijnych, nie sposób pominąć zasadniczej wątpliwości, jaką dzieli z nimi wie-
lu lekarzy. Czy to właśnie oni powinni być obarczeni zadaniem pomocy ludziom,
którzy suwerennie decydują się na zakończenie życia? W tej kwestii nasuwa się
wiele wątpliwości, w większości zaprzeczających takiej powinności lekarzy. Nie brak
argumentów przeciwko takiemu rozwiązaniu:

• Czy etos medycyny może obejmować pomoc w kończeniu życia? Jakże łatwo
o oburzone głosy, że lekarz decydujący o kontynuowaniu prób resuscytacji czy jej
zaniechaniu lub przerwaniu przypisuje sobie „boskie” atrybuty, że często brak mu
do tego nie tylko wiedzy medycznej, ale i życiowej. To prawda, gdyż wymaga się od
niego nie tylko umiejętności zawodowych, ale i doświadczenia życiowego. Lecz czy
nie jest to argument odnoszący się w równej – lub większej – mierze do sędziów,
nauczycieli, ba, nawet polityków?

• Poważne ciosy przeciwko udziałowi lekarzy wciąż zadaje praktyka amerykań-
skiego wymiaru sprawiedliwości, angażująca personel medyczny (choć nie samych
lekarzy) w wykonywanie „humanitarnych” wyroków śmierci. Nagłośnienie tej spra-
wy pozostawia niemiły osad w świadomości przeciętnego człowieka. Gdzieś w pod-
świadomości, a – przy złej woli – i w świadomości następuje zbitka tych faktów
z eutanazją. Gnębi to nie tylko przeciętnego laika, ale i samych lekarzy.

• Czy przez udział w tym procederze lekarz nie traci wiarygodności jako ratujący
życie? Czy przez udział w decyzjach dotyczących kończenia życia nie jawi się on dla
pacjentów jako osoba nie w pełni oddana ratowaniu ich samych, czy ich najbliż-
szych?
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• Czy psychologiczne przygotowanie lekarza wystarcza do sprostania takiej sytu-
acji (tym więcej, że studia medyczne zawierają tylko szczątkowe elementy psycho-
logii)? Trzeba przyznać, że jest to najsłabszy punkt całego problemu. Chodzi nie
tylko o przyjęcie optymalnej metody rozmowy z pacjentem, ale i z jego bliskimi.
Przyjęcie bezstronnej, „obiektywnej” postawy jest niezwykle trudne. Najczęściej
przecież chodzi o pacjenta, z którym lekarz od pewnego czasu ma osobisty kontakt,
którego dotąd chronił i ratował.

• Co z osobistymi poglądami lekarza na istotę życia, czy z jego postawą religijną?
Warto tu przypomnieć dyskusje i spory dotyczące aborcji. Czy lekarz przeciwny
takim zabiegom ma prawo odmawiać ich wykonania w swoim miejscu pracy, jeśli
jest przy tym jedynym lekarzem właściwej specjalności albo – co gorsza – jest sze-
fem całego zespołu lekarskiego, któremu może narzucać swoje zdanie? Mało kto
okaże się oporny na zapalczywe i raniące opinie dziennikarskie, które rzadko są
oddzielone od osobistych zapatrywań autora, a z natury rzeczy są wyjątkowo kąśli-
we i dosadne.

Są też niebłahe argumenty za udziałem lekarzy:
• Jeśli nie oni, to kto?
• Dysponują oni odpowiednią wiedzą o potrzebnych środkach farmakologicz-

nych.
• Pacjent z reguły ufa ich rozeznaniu sytuacji, ocenie jego stanu i możliwości

wyjścia z krytycznej sytuacji.
Jakie będą ostateczne ustawowe uregulowania problemu eutanazji w Polsce?

Nie doszło jeszcze do okresu „burzy i naporu”, ale jest on nieuchronny. Tempera-
tura sporów będzie zapewne jeszcze większa niż przy okazji budżetu państwa. Nie
ma potrzeby ich prowokować, ale też nie budzi mojego entuzjazmu strategia cho-
wania głowy w piasek.

Peter Baskett

Etyczne problemy związane z resuscytacją1

Wiedza, jaką dziś dysponujemy, zgromadzone doświadczenia, postępy farmako-
terapii i rozwój techniki sprawiły, że mamy szansę wydłużenia świadomego życia
wielu pacjentom. Jednakże na cały postęp w tej dziedzinie kładą się cieniem nie-
spodziewane i niepokojące problemy. Trzeba im stawić czoła w nieskrępowany
i otwarty sposób, jeśli nie chcemy, by dotknęła nas krytyka tak ze strony otoczenia,
jak i naszego własnego sumienia.

1 Skrócona wersja rozdziału zamieszczonego w: ABC resuscytacji, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław
2002. (Przedruk za uprzejmą zgodą Wydawcy), Tłum. i oprac. Bogdan Kamiński.
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Niespodziewanego i szczególnego znaczenia problematyka ta nabrała w ostat-
nich miesiącach, gdy pojawiły się pomówienia o udział lekarzy i średniego persone-
lu medycznego w morderstwach!

Nader często podejmuje się resuscytację pacjentów już przedtem skazanych na
życie z ciężkim upośledzeniem krążeniowym lub oddechowym, lub u tych, którzy
cierpią z powodu terminalnej fazy nieuleczalnego nowotworu. Od czasu do czasu –
choć na szczęście nieczęsto – wysiłki resuscytacyjne mogą się przyczynić do osta-
tecznej tragedii – przeżycia człowieka na szczeblu rośliny – serce bowiem lepiej niż
mózg znosi niedobór tlenu.

O jakie „problemy etyczne” może chodzić? Część z nich można uznać za rozwią-
zane. Należy tu wymienić kwestie następujące:

• Kiedy podejmować resuscytację, a kiedy od niej odstąpić?
• Co należy do lekarza przypadkowo obecnego w sytuacji NZK (nagłe zatrzyma-

nie krążenia)?
• Kogo najpierw resuscytować, gdy zagrożone jest wiele osób (np. w wypadku

komunikacyjnym)? Podobne, choć wyjątkowo występujące okoliczności mogą
się zdarzyć w warunkach szpitalnych: sławetne „dziennikarskie” pytanie o ko-
lejność ratowania dwóch chorych, dla których dysponuje się tylko jednym apa-
ratem do podtrzymywania życia. Takie sytuacje teoretycznie mogą się zdarzyć,
ale niemal nigdy życie pacjenta nie zależy od tego jedynego aparatu.

Są jednak i problemy stanowiące przedmiot sporu:
• Czy podejmować resuscytację, gdy okoliczności (np. upływ czasu, posiadane

doświadczenie, brak odpowiedniej aparatury, brak partnera do pomocy) każą
wątpić w pełne powodzenie akcji?

• Co zrobić, gdy prawidłowo prowadzona resuscytacja nie doprowadza w racjo-
nalnym czasie (15-20 minut) do przywrócenia czynności serca? Będzie o tym
mowa w dalszej części.

• Czy podejmować resuscytację, gdy współistnieją ciężkie, nieodwracalne uszko-
dzenia ciała?

• Czy uzasadnione są wysokie nakłady na szerokie nauczanie, resuscytację i za-
kupy odpowiedniego sprzętu, gdy ograniczone są środki finansowe na ochronę
zdrowia?

Resuscytacja czy przedłużenie procesu umierania

Jest wiele przyczyn oczywistych błędów oceny stanu ratowanego. W znacznym
odsetku przypadków, zwłaszcza w warunkach pozaszpitalnych, ofiara zdarzenia
i okoliczności jej zapaści są ratownikowi nieznane, który zresztą może nie mieć
kompetencji do podejmowania decyzji, czy resuscytacja tego konkretnego pacjenta
jest postępowaniem właściwym czy nie. Ze smutkiem trzeba przyznać, że wskutek
wadliwego komunikowania się, podobne sytuacje czasem zdarzają się również w szpi-
talu. Uczennica pielęgniarska, niepouczona w sposób jednoznaczny, uznaje – nie
bez racji – że ma obowiązek wzywania zespołu resuscytacyjnego do każdego pa-
cjenta, u którego dochodzi do zatrzymania krążenia. Nie jest zadaniem pielęgniar-
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ki wydawanie opinii o śmierci pacjenta. Nadbiegający zespół jest często nieświado-
my stanu i rokowania pacjenta i wobec nagłości sytuacji najpierw podejmuje dzia-
łania ratownicze, odkładając pytania na później.

W warunkach idealnych resuscytację należy podejmować tylko wówczas, gdy pa-
cjent ma duże szanse przeżycia i świadomej egzystencji w godnych warunkach. Anali-
za publikowanych doniesień, relacjonujących wyniki wielu serii resuscytacji wska-
zuje, jak daleko nam do osiągnięcia takiego ideału. Z typowych danych liczbowych
obejmujących 12% przeżyć tylko w jednym miesiącu 1972 r. wynika, że do chwili
wypisania ze szpitala utrzymało się przy życiu tylko 14% z tej grupy, a w nowszych
badaniach odsetek wypisanych w 1982 r. wyniósł również 14%, zaś w r. 1984 – 21,3%.
De Bard na podstawie dokonanej w  198 r. 1 analizy opublikowanych raportów
stwierdza, że ogólny odsetek wypisanych pacjentów po resuscytacji stanowił 17%.
Według względnie świeżych danych (do 1992 r.) ogólna częstość przeżyć w ogól-
nych oddziałach szpitalnych waha się około 15%. W każdej z tych serii u znacznego
odsetka – zwykle od 50 do 60% – pacjentów wstępne próby resuscytacji nie zakoń-
czyły się sukcesem. W wielu takich przypadkach, zwłaszcza gdy chodzi o młodszych
pacjentów, wysiłki resuscytacji były początkowo w pełni uzasadnione. Przyczyną
nagłego zatrzymania krążenia był przypuszczalnie zawał serca, lecz w poszczegól-
nych przypadkach nie było możliwości przewidywania, jaki będzie ostateczny wy-
nik akcji. Część autorów zwraca jednak uwagę na wysoki odsetek pacjentów, u któ-
rych podjęcie prób resuscytacji było niecelowe i nieusprawiedliwione. Sowden i wsp.
podają, iż w 25% przypadków resuscytacja tylko wydłużyła proces umierania.

Selekcja przebywających w szpitalu pacjentów do wydania zalecenia

„nie resuscytować” (NTR)

Można tu wyróżnić dwie okoliczności:
1. Niespodziewane zatrzymanie krążenia i oddychania bez żadnych innych oczy-

wistych objawów chorobowych. W takiej sytuacji bez wahania i bezzwłocznie
trzeba podjąć resuscytację.

2. Do zatrzymania krążenia i oddychania dochodzi u pacjenta cierpiącego na
poważną chorobę. Pacjenci z tej grupy powinni być poddani wcześniejszej oce-
nie, czy próba ich resuscytacji jest uznana za uzasadnioną czy nie.

Decyzja o zaniechaniu resuscytacji musi uwzględniać wiele czynników: życzenie
pacjenta, które może być wyrażone w „testamencie życia”, rokowanie zarówno bez-
pośrednie, jak i odległe, stanowisko krewnych i przyjaciół, którzy mogą relacjono-
wać wyrażone niegdyś życzenia pacjenta aktualnie niezdolnego do porozumiewa-
nia się, a także ocena możliwości pacjenta do stawiania czoła sytuacji, w której się
znajdzie. Doświadczenie wskazuje, że często nie można się opierać na „testamen-
cie życia”. Pacjent może zmienić zdanie, gdy staje w obliczu śmierci lub też wyobra-
żał sobie koniec życia w innych okolicznościach. Na decyzję nie może natomiast
wpływać zawodowy honor lekarza.

Decyzję o przystępowaniu lub nie do resuscytacji zwykle podejmuje się w sposób
indywidualny w warunkach ścisłego nadzoru klinicznego, jaki dominuje w oddzia-
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łach intensywnej opieki, a następnie o decyzji powiadamia się wszystkich lekarzy
i pielęgniarki, które sprawują bieżącą opiekę nad pacjentem. W oddziałach ogól-
nych jednak czasem nie uwzględnia się potencjalnej sytuacji konkretnych pacjen-
tów i w sposób rutynowy przyjmuje się niewłaściwe decyzje o resuscytacji. Są opory,
by pacjenta w stanie terminalnym, lecz zachowującego pełną świadomość, zaliczać
do grupy NTR („nie resuscytować”). Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że są lekarze
nie przyjmujący do wiadomości, iż pacjent jest w ostatniej fazie choroby, może na-
wet w wyniku terapeutycznych wysiłków i czasu, jaki poświęcili oni sami temu pa-
cjentowi. Są lekarze, którzy całą swoją karierę zawodową przebyli w szpitalu i nie są
w stanie pojąć dramatycznych trudności, na jakie natrafia egzystencja ludzi z naj-
cięższymi ograniczeniami, gdy w swym ubogim i spauperyzowanym środowisku są
pozbawieni odpowiedniej pomocy. Są też tacy, którzy w obawie o konsekwencje
sądowo-lekarskie zawsze wahają się przed umieszczeniem swojego nazwiska pod
instrukcją NTR.

Na szczęście klimat wokół tej sprawy ulega zmianie i już tylko nieliczni przedsta-
wiciele społeczeństwa i zawodu lekarskiego nie zgadzają się z koncepcją dokony-
wania wyboru pacjentów hospitalizowanych, u których resuscytacja nie powinna
być podejmowana.

Odstąpienie od próby resuscytacji w warunkach pozaszpitalnych

Jeśli akcja resuscytacyjna nie doprowadza do względnie wczesnego powrotu samo-
istnego krążenia, wchodzą w grę dwie możliwości: 1) przerwanie dalszych prób lub 2)
wspomaganie krążenia metodami mechanicznymi, jak elektrostymulacja, balon śróda-
ortalny lub zainstalowanie sercowo-płucnego krążenia pozaustrojowego (by-passu).

Decyzja o przerwaniu dalszych prób resuscytacji musi uwzględniać szereg czyn-
ników:

Warunki lokalne i dostępność doraźnej pomocy medycznej.
Nagłe zatrzymanie krążenia w odległym terenie, gdzie doraźna pomoc medycz-

na nie może dotrzeć lub będzie bardzo opóźniona, nie stwarza szans na powodze-
nie akcji.

Upływ czasu pomiędzy zatrzymaniem krążenia a podjęciem podstawowych zabie-
gów ratowniczych.

Ma to podstawowe znaczenie dla przewidywania wyniku z zachowanymi funkcja-
mi neurologicznymi; ogólnie mówiąc, gdy czas ten wynosi ponad 5 minut, rokowanie
jest niepomyślne z wyjątkiem sytuacji, w których istnieją czynniki sprzyjające przeży-
ciu, jak hipotermia lub wcześniejsze przyjmowanie przez ratowanego leków uspoka-
jających. W części przypadków dzieci wykazują większą tolerancję na upływ czasu.

Upływ czasu od podjęcia podstawowych zabiegów ratowniczych i przystąpienia do
zabiegów specjalistycznych.

Przeżycie zdarza się rzadko, jeśli w ciągu 30 minut od zatrzymania krążenia nie
wykonuje się defibrylacji, podania właściwych leków lub obu tych czynności łącz-
nie. Każdy przypadek trzeba oceniać w sposób indywidualny uwzględniając cechy
śmierci sercowej, uszkodzenia mózgu i ostateczne rokowanie.
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C e c h y  ś m i e r c i  s e r c o w e j
Uporczywe migotanie komór trzeba aktywnie zwalczać aż do wystąpienia asystolii

lub rozkojarzenia elektromechanicznego (czyli czynności elektrycznej przy braku tęt-
na). Szansa przeżycia pacjenta z asystolią, nie reagującą na adrenalinę i wypełnienie
łożyska naczyniowego, jest niewielka, chyba że występują okoliczności sprzyjające;
w takiej sytuacji resuscytację należy przerwać po około 15 minutach.

C e c h y  u s z k o d z e n i a  m ó z g u
Trwale sztywne i rozszerzone źrenice, bez związku z uprzednio podanymi leka-

mi, są zwykle, choć nie bez wyjątków, wskazówką poważnego uszkodzenia mózgu,
trzeba zatem – gdy nie występują okoliczności sprzyjające – rozważyć zaprzestanie
resuscytacji. Gdy u ratowanego zainstalowano przedtem układ pomiarowy, ciśnie-
nie śródczaszkowe przekraczające 30 mm Hg jest złym znakiem prognostycznym.

P o t e n c j a l n e  r o k o w a n i e  i  c h o r o b a  p o d s t a w o w a
Z resuscytacji rezygnuje się wcześnie, jeśli pacjent jest obarczony złym rokowa-

niem ostatecznym i jest w końcowym stadium poważnej choroby. Długotrwałe pró-
by resuscytacji takich pacjentów rzadko kończą się sukcesem i są połączone z dużą
częstością uszkodzenia mózgu.

W i e k
Wiek sam przez się ma mniejszy wpływ na ostateczny rezultat niż choroba pod-

stawowa czy aktualny rytm serca. Niemniej jednak, wśród pacjentów w siódmej
i ósmej dekadzie życia odsetek przeżyć jest mniej korzystny niż u osób młodszych,
głównie z powodu chorób towarzyszących, uzasadnione jest zatem wcześniejsze
odstępowanie od prób resuscytacji. Inna sytuacja istnieje, gdy chodzi o małe dzieci,
które często wykazują większą tolerancję hipoksji, w takich przypadkach resuscyta-
cję trzeba prowadzić dłużej niż u osób dorosłych.

C i e p ł o t a  c i a ł a
Hipotermia ma działanie ochronne w stosunku do następstw niedotlenienia, stąd

też u osób z obniżoną ciepłotą ciała próby resuscytacji trzeba prowadzić znacznie
dłużej niż w przypadkach normotermii. Istnieją doniesienia o przeżyciu z dobrymi
funkcjami neurologicznymi po nawet ponad 45 minutach przebywania pod wodą.
U osób w hipotermii resuscytację należy kontynuować w trakcie czynnego ogrzewa-
nia przy użyciu krążenia pozaustrojowego, jeśli są po temu warunki i uzasadnienie.

L e k i ,  k t ó r e  r a t o w a n y  z a ż y w a ł  p r z e d  w y s t ą p i e n i e m
n a g ł e g o  z a t r z y m a n i a  k r ą ż e n i a

Leki uspokajające, nasenne lub narkotyczne, przyjmowane przed wystąpieniem
nagłego zatrzymania krążenia wywierają pewne działanie ochronne przed hipo-
ksycznym uszkodzeniem mózgu, a zatem w podobnych przypadkach akcja resuscy-
tacyjna powinna trwać dłużej.

M o ż l i w e  d o  u s u n i ę c i a  c z y n n i k i  w y w o ł u j ą c e
Resuscytację należy kontynuować, gdy jednocześnie podejmuje się leczenie czyn-

ników przyczynowych, które są potencjalnie odwracalne. Można tu wymienić odmę
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prężną opłucnej i tamponadę serca. Ostateczny wynik nagłego zatrzymania krąże-
nia spowodowanego przez hipowolemię wskutek krwotoku jest z reguły niepomyśl-
ny. Do czynników, które trzeba w takim przypadku uwzględniać, należy szansa uzy-
skania natychmiastowej pomocy bardzo doświadczonego chirurga i bardzo szybkie
zorganizowanie przetaczania krwi. Nawet jednak w warunkach optymalnych odse-
tek przeżyć jest wówczas niezadowalający i na ogół wskazane jest wczesne przerwa-
nie resuscytacji, jeśli nie udaje się natychmiast zatrzymać krwawienia.

Aspekty prawne

Lekarze, pielęgniarki i personel paramedyczny mają wpisane w swój zakres obo-
wiązków podejmowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gdy istnieją po temu
wskazania medyczne i nie obowiązuje decyzja „nie resuscytować” (NTR). Fachowi
pracownicy ochrony zdrowia wykonujący podstawowe zabiegi ratownicze poza swym
miejscem pracy i działający jako przypadkowi świadkowie nieszczęśliwego zdarze-
nia powinni je wykonywać w granicach, na jakie pozwalają warunki i dostępny sprzęt.

Od wszystkich lekarzy wymaga się także, by potrafili zastosować główne elemen-
ty specjalistycznych zabiegów ratowniczych, w tym zapewnienie drożności dróg
oddechowych, wentylację z dodatkiem tlenu, defibrylację, kaniulację żyły obwodo-
wej i zastosowanie odpowiednich leków. Od szpitali oczekuje się, że będą one dys-
ponować odpowiednim sprzętem i miejscem do prowadzenia resuscytacji. Wraz
z rosnącymi oczekiwaniami wyższych standardów można się spodziewać, że w przy-
szłości podobne wymagania rozciągnie się na lekarzy rodzinnych, gabinety denty-
styczne, ośrodki rekreacji, sportu i podróży, na pociągi, samoloty. okręty i duże
zakłady pracy.

Wnioski

Współczesna medycyna otwiera nowe problemy i dylematy etyczne. Zmieniły się
i nadal będą się zmieniać oczekiwania społeczne. Wciąż często działania lekarzy są
kwestionowane w środkach przekazu i w praktyce sądowniczej, a nawet spotykają
się z brutalnymi atakami prasowymi. Naszym zadaniem jest formułowanie odpo-
wiedzi i przybieranie bardziej otwartej postawy wobec społeczeństwa w nadziei
wyjaśnienia, że nasze działania mają na celu wyłącznie dobro pacjentów. Tylko na
tej drodze można dotrzymać kroku społecznym oczekiwaniom i wypełniać nasze
zadania (m. in. w zakresie resuscytacji) z pełnym zaangażowaniem i w myśl zasad
sztuki lekarskiej.
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Prawne granice dopuszczalności transplantacji
narządów i tkanek ludzkich w myśl przepisów
Rady Europy*

1. Wprowadzenie

Prawna regulacja transplantacji narządów i tkanek ludzkich doczekała się w ostat-
nim czasie szczegółowej regulacji w prawie międzynarodowym. Stało się to w Kon-
wencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań bio-
logii i medycyny, zwanej również Konwencją o prawach człowieka i biomedycynie
[dalej: Konwencja]1 przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 16
listopada 1996 r. Twórcy Konwencji dostrzegali jednakże od samego początku prac
nad tym dokumentem, że procedury transplantacyjne wymagać będą szczegóło-
wych przepisów, wychodzących poza ramową z natury rzeczy Konwencję. We wrze-
śniu 1991 roku Komitet Ministrów Rady Europy zlecił ekspertom równoczesną pracę
nad projektem konwencji ramowej określającej wspólne, ogólne standardy ochro-
ny osoby ludzkiej w kontekście nauk biomedycznych i dwóch protokołów do tej
Konwencji; jednego zawierającego postanowienia w sprawie transplantacji narzą-
dów i wykorzystania substancji pochodzenia ludzkiego oraz drugiego; regulujące-
go naukowe badania biomedyczne na istotach ludzkich2. Gwałtowny postęp wiedzy
w zakresie klonowania żywych istot oraz związanych z tym zasadniczych obaw etycz-

* Referat na międzynarodowe sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego w Warszawie, 26-28
września 2002 r. nt. „Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów”

1 Teksty Konwencji oraz innych aktów prawnych i dokumentów Rady Europy dotyczących bioetyki dostępne są
w języku angielskim i francuskim na stronie internetowej:  http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-ope-
ration/Bioethics/, oraz w 3 Numerze Prawa i Medycyny, 1999 r. Por. też artykuł M. Safjana Prawo polskie a
Europejska Konwencja Bioetyczna, 5 Numer Prawa i Medycyny, 2000 r. (przyp. red.)

2 Zob. par. 4 projektu oficjalnego Komentarza do Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej
wobec zastosowań biologii i medycyny.
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nych i społecznych spowodował jednak, że pierwszym protokołem do Konwencji
o prawach człowieka i biomedycynie stał się protokół o zakazie klonowania czło-
wieka przyjęty przez Komitet Ministrów RE 12 stycznia 1998 r.

Prace nad Protokołem dodatkowym o transplantacji trwały prawie 9 lat. Pierw-
szą jego wersję przygotowała grupa robocza Komitetu Kierującego do Spraw Bio-
etyki Rady Europy (CDBI) już w kwietniu 1993 r. Pracom grupy roboczej prze-
wodniczył przez cały czas dr Örn Bjarnason z Islandii. Komitet zarządzający przyjął
tekst Protokołu 8 czerwca 2000 r., a po uzyskaniu pozytywnej opinii Zgromadzenia
Parlamentarnego RE z 25 kwietnia 2001 r. protokół został przyjęty ostatecznie przez
Komitet Ministrów RE dnia 8 listopada 2001 r. Protokół jest otwarty do ratyfikacji
od 24 stycznia 2002 r. Jego wejście w życie wymaga co najmniej pięciu ratyfikacji,
w tym co najmniej przez cztery państwa członkowskie RE. Do połowy września
2002 r. protokół dodatkowy w sprawie transplantacji został podpisany przez 11
państw członkowskich RE; nie ma jeszcze żadnej jego ratyfikacji3.

Wytyczenie w Konwencji oraz w Protokole standardu prawnego tego, co nazywa
się transplantacją, czyli przygotowania dawcy, pobrania, przechowywania, trans-
portu, przygotowania biorcy, przeszczepienia oraz opieki następczej nad dawcą
i biorcą narządu lub tkanki, a także cały skomplikowany ciąg czynności technicz-
nych (pobieranie próbek, testy, pasteryzacja, hodowanie kultur, oczyszczanie, frak-
cjonowanie), standardu obowiązującego w całej europejskiej przestrzeni prawnej
już 44 państw członkowskich RE, było niezbędne i pilne.

Twórcy przepisów Protokołu mieli na uwadze to, że każde nadużycie w trans-
plantacji narządów lub tkanek zagraża godności ludzkiej oraz życiu lub zdrowiu
osób, chodziło im zatem o zapewnienie w postępowaniu transplantacyjnym każde-
mu potencjalnemu dawcy oraz biorcy narządu lub tkanek możliwie skutecznych
instrumentów ochrony ich praw i wolności podstawowych.

Konwencja i Protokół nie regulują wszystkich problemów jakie pojawiają się w prak-
tyce transplantacji narządów i tkanek. Protokół dodatkowy do Konwencji jest oczy-
wiście w pełni z nią zgodny, wynika z zasad w niej zawartych oraz powtarza niektóre
jej przepisy. Dlatego w dalszej części będę odnosił się do postanowień Protokołu,
zaznaczając przepisy stanowiące wprost powtórzenie przepisów Konwencji.

2. Jakich kategorii dawców dotyczy Protokół?

2 . 1 .  W  o d n i e s i e n i u  d o  j a k i c h  z a g a d n i e ń  p o s t a n o w i e n i a
P r o t o k o ł u  n i e  z n a j d u j ą  z a s t o s o w a n i a ?

Jak informuje już sam tytuł Protokołu, jego przepisy nie dotyczą kwestii trans-
plantacji narządów i tkanek zwierzęcych. Rada Europy pozostawiła sprawę kse-
notransplatancji na uboczu. Komitet Bioetyczny RE przygotowuje projekt od-

3 Otwarta do podpisu w Oviedo 4 kwietnia 1997 r. Konwencję o prawach człowieka i biomedycynie ratyfikowało
do połowy września 2002 r. 13 państw, a dalszych 18 ją podpisało, w tym Polska (w dniu 7 maja 1999 r.).
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rębnych zaleceń RE w tej sprawie, ale prace postępują wolno, co związane jest
głównie z wyraźnym zahamowaniem nadziei na rzeczywisty postęp wiedzy w tym
obszarze.

Przepisy Protokołu nie dotyczą też narządów i tkanek reprodukcyjnych, podob-
nie jak i narządów i tkanek embrionalnych albo płodowych (art. 2.3. lit. a i b). Po-
stępowanie ze spermą, jajeczkiem i ich prekursorami implikuje bowiem, zdaniem
twórców Protokołu, odrębne problemy prawne, związane ze wspomaganiem pro-
kreacji. Transplantacja narządów i tkanek embrionalnych albo płodowych jest przed-
miotem prac grupy roboczej CDBI nad projektem odrębnego protokołu dodatko-
wego do Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie. Inna jest już jednak spra-
wa z przeszczepianiem np. tkanek macicy, co reguluje przedstawiany przeze mnie
Protokół4.

Protokół nie znajduje również zastosowania w kwestii krwi i pochodnych krwi.
Te kwestie w systemie prawnym RE są przedmiotem postanowień Zaleceń z 12
października 1995 r. (nr R(95)15) w sprawie przygotowania, wykorzystania oraz
ochrony jakości komponentów krwi.

Protokół nie reguluje wszczepiania sztucznych narządów, np. sztucznego ser-
ca, elektronicznych implantów czy protez. Kwestie te, w odniesieniu do praw i wol-
ności podstawowych pacjenta, w tym przede wszystkich informowania go i uzy-
skiwania jego zgody, wyznaczają przepisy Konwencji o prawach człowieka i bio-
medycynie.

Protokół nie reguluje pobierania od osoby zmarłej albo od osoby żyjącej komór-
ki, tkanki oraz narządów dla innych celów niż transplantacja, a więc w celach dia-
gnostycznych, naukowych lub dydaktycznych. W praktyce jednak pobrane dla in-
nych niż transplantacja celów komórka, tkanka oraz narząd mogą nie być z jakichś
przyczyn użyte dla takiego innego celu i pojawi się sposobność wykorzystania ich
dla celów transplantacyjnych. Protokół dopuszcza taką możliwość pod warunkiem
jednak, że osoba została uprzednio poinformowana przez lekarzy o skutkach i ewen-
tualnym ryzyku pobrania oraz po wyrażeniu przez tę osobę świadomej zgody,
a w przypadku osoby niezdolnej do wyrażenia zgody – po uzyskaniu odpowiednie-
go zezwolenia (art. 20.1.).

2 . 2 .  D o  j a k i c h  o s ó b  o d n o s z ą  s i ę  p r z e p i s y  P r o t o k o ł u ?

Dawcą, w myśl przepisów Protokołu, może być tylko osoba urodzona. W art. 1
używa się terminu „każdy”, a nie „każda istota ludzka”. Oznacza to wyłączenie do
odrębnej regulacji narządów, tkanek i komórek pobieranych z embrionów i pło-
dów. Istnieje tu jednak pewien wyjątek. Pobranie narządów, tkanek i komórek z ciała
dziecka, które urodziło się nieżywe, wymaga zachowania takiej samej procedury
stwierdzenia zgonu jak w przypadku każdej innej zmarłej osoby.

4 Zob. Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and biomedicine, concer-
ning transplantation of organs and tissues of human origin z 8 listopada 2001 r., (dalej: Protocol, Explanatory
Report), par. 23.
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W tym kontekście należy zauważyć, że przepisy samej Konwencji (art. 19) roz-
strzygnęły, iż w pierwszym rzędzie należy brać pod uwagę, jako potencjalnych daw-
ców oraz dawców, osoby zmarłe. Aby pobrać narząd lub tkankę od osoby żyjącej
trzeba spełnić jednocześnie kilka warunków: (a) zabieg może zostać wykonany wy-
łącznie w celu korzyści terapeutycznej dla biorcy; (b) nieosiągalny jest odpowiedni
narząd lub tkanki od osoby zmarłej; (c) nie istnieje alternatywna metoda terapeu-
tyczna o porównywalnej skuteczności. Nakaz ten powtarza Protokół w art. 9.

Żywym dawcą może być w zasadzie tylko ktoś dorosły, mający pełną zdolność do
czynności prawnych. Przesądza to znowu sama Konwencja w art. 20, co powtarza
za nią Protokół w art. 14. Aby dziecko lub osoba nie mająca pełnej zdolności do
czynności prawnych mogła być – wyjątkowo dawcą – ale wyłącznie tkanek regene-
rujących się, musi być spełnionych jednocześnie kilka dodatkowych warunków: (i)
odpowiedni dawca mający zdolność do wyrażenia zgody nie jest osiągalny; (ii) bior-
cą jest brat lub siostra dawcy; (iii) transplantacja stwarza potencjalną możliwość
uratowania życia biorcy; (iv) zezwolenie przedstawiciela ustawowego, odpowied-
niej władzy albo osoby lub instytucji określonej przez prawo, zostało wydane w od-
niesieniu do konkretnego pobrania na piśmie i zatwierdzone przez właściwy organ
oraz (v) potencjalny dawca nie zgłasza sprzeciwu. Ograniczenia opisane w pkt. (ii)
oraz (iii) można, o ile ustawa krajowa na to zezwoli, pominąć, jeżeli zabieg polega
na pobraniu od takiej osoby komórek, „o ile zostało stwierdzone, że ich pobranie
stwarza minimalne ryzyko i minimalne obciążenie dla danego dawcy” (art. 15 Pro-
tokołu).

3. Kto może być biorcą?

Biorcą może być tylko osoba żywo urodzona. Nie ma prawnych ograniczeń doty-
czących relacji rodzinnych lub ich braku między biorcą a dawcą, z jednym wyjąt-
kiem. Jeżeli biorca pozbawiony jest zdolności do wyrażenia zgody (z reguły chodzi
wtedy o dziecko), zaś dawca żywy jest również pozbawiony zdolności do wyrażenia
zgody, dawcą może być wyłącznie brat lub siostra biorcy i tylko pod warunkiem, że
transplantacja daje potencjalną możliwość uratowania życia biorcy (art. 20 Kon-
wencji oraz art. 14 Protokołu).

Organ pochodzący od jednego dawcy, na przykład wątroba pobrana od osoby
zmarłej może być przeszczepiona w postaci płatów, więcej niż jednemu biorcy.
Tym bardziej dotyczy to tkanek. Fragment kości może być wszczepiony więcej niż
jednemu biorcy. Przepisy Protokołu odnoszą się jednakowo do każdego z tych
biorców.

4. Przedmiot transplantacji

Jakkolwiek z samego tytułu Protokołu wynika, że przedmiotem jego regulacji
jest przeszczepianie przede wszystkim narządów i tkanek, to znajduje on odpo-
wiednie zastosowanie również w przypadku transplantacji komórek, w tym komó-
rek krwiotwórczych pierwotnych (art. 2.1). Transplantacja komórek rodzi szereg
problemów prawnych, związanych z zapewnieniem ich identyfikowalności oraz skut-
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ków prawnych błędnego testowania. Problemy te są identyczne jak przy przeszcze-
pach tkanek. Niektóre rygory przewidziane w Protokole (np. w art. 14) mogą być
złagodzone wówczas, gdy pobranie komórki pociąga za sobą minimalne ryzyko i mi-
nimalne obciążenie dla danego dawcy (art. 15).

Gwałtowne przyspieszenie osiągnięć w dziedzinie transplantacji w ostatnich kil-
ku latach spowodowało, że pojawiło się szereg luk w prawie, w tym trudności z do-
kładnym odróżnieniem definicji narządu oraz tkanki. Tradycyjnie (o ile możemy
mówić tu o tradycji mającej kilkuletni żywot definicji), przez narząd rozumiano
taką wyodrębnioną morfologicznie część organizmu, która – jeśli zostanie w cało-
ści usunięta – nie może zostać przez ten organizm odtworzona. Podkreślić tu nale-
ży termin „w całości”. W myśl bowiem liczącej sobie tylko 8 lat definicji prawnej
pojęcia „tkanki ludzkiej”, w przyjętym 14 marca 1994 r. przez Komitet Ministrów
RE zaleceniu nr R(94)1 w sprawie banków tkanek ludzkich, za „tkankę” należy
rozumieć „wszystkie składowe części ciała ludzkiego, w tym pozostałości chirur-
giczne, ale z wyłączeniem narządów, krwi, produktów krwi jak również tkanek re-
produkcyjnych takich jak sperma, jajeczka oraz embriony. Włosy, paznokcie, łoży-
ska oraz wydzieliny organizmu nie są również tkankami”. Nie wiadomo było za-
tem, na podstawie tej definicji, czy przeszczepialny już w ostatnich latach płat wą-
troby czy płuca jest narządem czy też tkanką. Twórcy Protokołu przyjęli, że należy
mówić wówczas o przeszczepie narządu. Należy zauważyć, że w przypadku narzą-
dów w języku prawnym przepisów RE mówimy o „przeszczepieniu”, a w przypad-
ku tkanek – o „wszczepieniu” 5 .

Musimy również pamiętać, że obecnie, tak jak trudno w niektórych sytuacjach
wyznaczyć różnice między narządem a tkanką, tak trudno odróżnić tkankę od ko-
mórki. Dwie komórki mogą już tworzyć tkankę. Protokół łagodzi ten problem, sta-
tuując, że przepisy o tkankach stosuje się odpowiednio do komórek (art. 2.2).

5. Prawne zasady systemu transplantacyjnego

W sytuacji ogromnego deficytu niezbędnych do ratowania życia organów i nie-
których tkanek, twórcy Protokołu na pierwszym miejscu postawili zasadę zapew-
nienia pacjentom sprawiedliwego dostępu do usług transplantacyjnych (art. 3).
Zabronione jest zatem nierówne traktowanie pacjentów będących w równej sytu-
acji, a zatem – nieusprawiedliwiona dyskryminacja. Wykluczone są zatem wszelkie
pozamedyczne kryteria, takie jak np. rasa, religia, stan majątkowy czy poglądy po-
lityczne. Kwestie te szczegółowo regulują Zalecenia w sprawie zarządzania listami
oczekujących oraz czasem oczekiwania na transplantację organu przyjęte przez
Komitet Ministrów RE 7 marca 2001 r. (nr R(2001)5).

Oznacza to, że przepis ten obliguje państwa-strony do stworzenia efektywnego
systemu sprawiedliwego decydowania o potrzebie poddania pacjenta zabiegowi
transplantacyjnemu oraz do przejrzystej i zrozumiałej listy oczekujących. Przejrzy-

5 Protocol, Explanatory Report…, par. 28.
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stość ma tu kapitalne znaczenie. Lista taka nie może być bowiem sztywna, gdy po-
jawi się pacjent, który w myśl zrozumiałych kryteriów powinien być umieszczony
relatywnie wysoko na takiej liście.

W ramach takiego systemu zasadnicze znaczenie ma również przejrzystość ście-
żek alokacji (przydzielania, dystrybucji) pobranych organów oraz tkanek do po-
szczególnych klinik. W tych ramach istotne jest, aby przy alokacji pobranego or-
ganu brać pod uwagę w konkretnej sytuacji ustalone wcześniej kryteria biologicz-
nej zgodności organu z biorcą, stopnia naglącej konieczności zabiegu, czasu jaki
zabierze dowiezienie pobranego organu, czasu oczekiwania, szczególnych trud-
ności w pozyskaniu odpowiedniego organu dla pewnych kategorii pacjentów (np.
z wysokim stopniem immunizacji)6 . Jak wymagają tego Zalecenia RE z 7 marca
2001 r., określone na listach priorytety takie jak „pilne” albo „bardzo pilne” po-
winny „wynikać wyłącznie ze wskaźników medycznych związanych ze stopniem
ryzyka dla danego pacjenta” (§ 5). Zgłoszenia nowego pacjenta na listę oczekują-
cych może dokonać tylko klinika mająca zezwolenie na dokonywanie takich wpi-
sów. Pacjenci oczekujący muszą być informowani o wpisie na listę, o zmianie miej-
sca na tej liście i, oczywiście, o usunięciu z niej. Osoby, które znajdują się na liście
oczekujących szczególnie długo, powinny być badane w celu stwierdzenia, czy
spełniają w dalszym ciągu medyczne kryteria umieszczenia na tej liście. Regular-
ne analizowanie listy oczekujących musi mieć również na celu sprawdzenie, czy
jakaś grupa oczekujących pacjentów nie jest pokrzywdzona (art. 8 Protokołu oraz
§ 9 Zaleceń).

Organy pobrane od osób zmarłych powinny być przeszczepiane wyłącznie bior-
com umieszczonym na liście oczekujących. Zakaz dyskryminacyjnego traktowania
pacjentów oznacza, że w państwie średniej wielkości może istnieć tylko jedna lista
krajowa pacjentów oczekujących na przeszczep danego organu lub tkanki. Jeżeli
dane państwo bierze udział we współpracy międzynarodowej wymiany organów i tka-
nek w celach transplantacyjnych, należy unikać tworzenia więcej niż jednej listy
w danym regionie geograficznym. Istnienia w każdym państwie odrębnej, tylko jed-
nej listy dla poszczególnych organów wymaga wspomniane Zalecenie RE z 7 mar-
ca 2001 r., według którego lista oczekujących tworzona w danej klinice transplanta-
cyjnej ma być jedynie integralną częścią listy urzędowej (§ 4). Przeprowadzenie
zabiegu transplantacji pacjentowi nie mającemu stałego miejsca zamieszkania w da-
nym regionie lub państwie wymaga uprzedniego sprawdzenia, czy znajduje się on
tam na liście urzędowej.

Przepisy tych Zaleceń RE nakazują powołanie w każdym państwie członkow-
skim RE jednej ogólnokrajowej instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie w spo-
sób obiektywny listą oczekujących oraz za alokację pobranych organów do poszcze-
gólnych klinik (§ 7). Instytucja ta powinna przynamniej raz w roku przedstawiać
specjalistom oraz opinii publicznej dane o faktach związanych z listą.

6 Protocol, Explanatory Report…, par. 37.
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Ten system silnie modyfikuje fakt, że kiedy dawcą jest osoba żyjąca, biorca po-
szukuje dawców wśród osób najbliższych. Znalezienie takiego dawcy oznacza prze-
prowadzenie zabiegu bez konieczności dalszego oczekiwania.

Protokół zachęca państwa do współpracy międzynarodowej na rzecz wymiany
narządów. Wymiana ta opierać się powinna o zasadę solidarności z każdym z tych
krajów (art. 3.3 i 27 Protokołu).

Inną, ale ściśle związaną z istnieniem listy oczekujących, jest sprawa zbierania
i rejestrowania informacji niezbędnych do ustalenia pochodzenia narządów i tka-
nek. Ma to szczególne znaczenie w zapobieganiu przenoszeniu na biorcę organu
czy tkanki choroby dawcy (art. 6). Biorca musi być zatem poinformowany o istnie-
niu ryzyka, którego nie sposób całkowicie wyeliminować, zwłaszcza gdy choroby
nie można wykryć u dawcy i gdy może rozwinąć się ona znacznie później u biorcy.
Przeniesienia choroby nie można całkowicie wyeliminować. Takie ryzyko rośnie
w przypadkach szczególnie nagłych, kiedy to ordynator podejmujący decyzję
o transplantacji musi rozważyć – w obliczu tylko kilku jeszcze godzin życia poten-
cjalnego biorcy – wszystkie za i przeciw. Biorca musi być zresztą informowany
uprzednio o celu i naturze transplantacji, o jej konsekwencjach i ryzyku, jak rów-
nież o metodach alternatywnych dla tej interwencji (art. 5). Podstawą tych infor-
macji muszą być zawsze wyniki właściwych badań i interwencji medycznych u bior-
cy oraz u dawcy (art. 20).

Skrupulatne badanie pochodzenia organów i tkanek pomoże też przeciwdziała-
niu zawsze nielegalnemu handlowi oraz zbrodniczym metodom pozyskiwania szcze-
gólnie poszukiwanych organów ratujących życie.

Transplantacji dokonywać mogą lekarze specjaliści, których wiedza teoretyczna
oraz doświadczenie kliniczne zostało sprawdzone. Protokół nakłada na państwa
obowiązek przestrzegania w tym względzie odpowiednich standardów (art. 4). Aby
hamować jakże ludzką pokusę poszukiwania nowych i przynoszących sławę za cenę
ryzyka pacjenta technik transplantacyjnych wymagane jest, aby kierując się zasada-
mi Protokołu, zespół dokonujący zabiegu zawsze pamiętał, że potencjalne ryzyko
dla biorcy musi przeważać wszelkie inne korzyści nowej procedury.

Do zasad systemu transplantacyjnego należy również zapewnienie każdemu dawcy
oraz biorcy należytej opieki następczej (art. 7). Dawca i biorca muszą być odpo-
wiednio poinformowani o jej znaczeniu, przebiegu i warunkach. W części przypad-
ków ta opieka medyczna będzie długoterminowa. Należy zatem baczyć, aby zgoda
na poddanie się takiej długoterminowej opiece nie była wymuszana.

6. Pobieranie narządów i tkanek od osób żyjących

Jakkolwiek przeszczepianie narządów parzystych od dawców żyjących przynosi
lepsze efekty, w praktyce poszukuje się przede wszystkich takich organów u osób
zmarłych – chyba że istnieją uzasadnione medyczne przesłanki do wniosku, iż trans-
plantacja narządu pochodzącego od dawcy żywego zagwarantuje biorcy istotnie
lepsze efekty terapeutyczne. Dodatkowym warunkiem przeszczepienia narządu lub
jego fragmentu od dawcy żyjącego jest uprzednie wykluczenie zastosowania alter-
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natywnej metody terapeutycznej o porównywalnej skuteczności (art. 9 Protokołu).
Po spełnieniu tych warunków należy dążyć nadto, aby między dawcą a biorcą istnia-
ły bliskie więzi rodzinne. Charakter tych więzi ma określać prawo krajowe. Przepis
art. 10 Protokołu nie wyklucza jednak uwzględnienia prośby innej osoby, która zgło-
siła chęć oddania narządu osobie obcej. Protokół nie rozstrzyga tu szczegółów, na-
kładając na państwa członkowskie obowiązek sprecyzowania dodatkowych kryte-
riów w prawie krajowym, w którym należy przewidzieć wymóg uzyskania zezwole-
nia właściwego organu niezależnego od personelu medycznego. W tak delikatnej
materii organem najbardziej powołanym może być tylko sąd, tym bardziej, że w ta-
kich sytuacjach należy dokładnie zbadać i wykluczyć niebezpieczeństwo handlu or-
ganami przez potencjalnego dawcę przymuszonego do „daru” przez nędzę lub przez
szantaż przestępców. Tak ścisłe rygory prawne dotyczą jednak tylko pobrania na-
rządów.

Każde pobranie narządu u dawcy może pociągać za sobą krótko- oraz długo-
okresowe ryzyko dla jego zdrowia lub życia. Maksymalnemu zmniejszeniu tego
ryzyka fizycznego lub psychicznego mają służyć odpowiednie badania i inter-
wencje medyczne, które same w sobie stwarzają potencjalne ryzyko dla zdrowia.
Zespół badający potencjalnego dawcę musi oddzielnie ocenić ryzyko pobrania
dla jego zdrowia psychicznego. W tym obszarze należy badać również potencjal-
ne zagrożenie dla przyszłych relacji dawcy i biorcy, w tym zwłaszcza konfliktów
emocjonalnych i, o ile to możliwe, roszczeń prawnych między dawcą a biorcą.
Każde stwierdzenie w wyniku uprzednich badań, że pobranie narządu lub tkanki
stwarzać może poważne ryzyko dla życia lub zdrowia dawcy wyklucza pobranie.
Wątpliwości należy zawsze tłumaczyć tu w interesie dawcy (art. 11). Wszystkie
zebrane informacje i wnioski muszą być przedstawione potencjalnemu dawcy
przed zabiegiem. Informacja ma dostarczyć mu zrozumiałej dla niego wiedzy
o celu i naturze pobrania, jak również o jego konsekwencjach i ryzyku. Nie jest
to jednak wszystko. Lekarz lub inny wykwalifikowany i doświadczony pracownik
służby zdrowia – nie biorący udziału ani w postępowaniu obejmującym pobranie
tego narządu albo tych tkanek, ani w późniejszych etapach procesu przeszcze-
pienia – jest zobowiązany (art. 12), „w celu ochrony dawcy”, poinformować go
również o prawach i gwarancjach przewidzianych w przepisach prawa, w szcze-
gólności „o prawie do niezależnej porady na temat ryzyka wynikającego z pobra-
nia”.

Końcowym etapem postępowania jest uzyskanie zgody dawcy. Zgoda taka wy-
magana jest zarówno na pobranie organu jak i tkanki. Wyrażona uprzednio zgoda
ma być, jak wymaga tego art. 5 Konwencji oraz art. 13 Protokołu, „wolna, świado-
ma i dotycząca konkretnego pobrania”, musi mieć formę pisemną i być złożona
przed właściwym organem władzy. Zgodę taką dawca może wycofać w każdym cza-
sie. Wyklucza to, moim zdaniem, możliwość pobrania nie tylko organu ale i tkanki
od osoby, która trwale utraciła przytomność, nawet za zgodą jej przedstawiciela
ustawowego. Należy czekać w takim przypadku na śmierć tej osoby. Jedynie w przy-
padku dziecka albo osoby ze względu na zaburzenia psychiczne nie mającej pełnej
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zdolności do czynności prawnej można pobrać tkankę regenerującą się po spełnie-
niu dodatkowych rygorystycznych kryteriów opisanych w art. 14, co przedstawiłem
już wyżej.

Wycofanie zgody przez dawcę nie musi mieć formy pisemnej. Problem może
pojawić się jednak wówczas, gdy dawca wycofuje zgodę na pobranie w trakcie za-
biegu, co nie jest trudne do wyobrażenia w przypadku pobrania komórek lub tkan-
ki. Zabieg taki należy przerwać, gdy proces pobierania to umożliwia. Znacznie bar-
dziej skomplikowana jest jednak sytuacja, gdy dawca wycofał zgodę już po pobra-
niu tkanki lub narządu i zażądał dodatkowo wszczepienia go z powrotem. Protokół
tej kwestii nie rozstrzyga, pozostawiając rzecz do uregulowania prawu państw człon-
kowskich. Moim zdaniem, w takim przypadku należy uszanować wolę dawcy, tym
bardziej, że jest to zawsze oznaka, iż zespół dokonujący badania potencjalnego
dawcy nie oszacował wystarczająco negatywnych skutków dla zdrowia dawcy, zwłasz-
cza dla jego zdrowia psychicznego. Musimy brać również pod uwagę, że wycofanie
zgody może być wyrazem dramatycznego, acz spóźnionego sprzeciwu dawcy prze-
ciw wymuszonej przez osoby trzecie szantażem zgody na pobranie. Niebagatelne
koszty wszczepienia dawcy pobranego od niego organu powinna, moim zdaniem,
ponieść w takim przypadku klinika, w której zabieg został przeprowadzony, chyba
że sprawa dotyczy dawcy zamożnego. Jeżeli dawca wycofał zgodę na przeszczep
organu lub tkanki, ale nie żąda jednocześnie wszczepienia go z powrotem sobie,
zaś biorca poinformowany o tym fakcie podtrzymuje swoją zgodę na zabieg i gdy
nie przemawiają przeciwko temu względy medyczne, transplantację należy, moim
zdaniem, przeprowadzić. Przeważa wówczas potrzeba ratowania życia lub zdrowia
biorcy.

7. Pobieranie narządów i tkanek od osób zmarłych

Jest oczywiste, że pobranie narządów czy tkanek od osoby zmarłej wymaga
zupełnej pewności, że nastąpiła jej śmierć. Sprawę tę w każdym państwie regulu-
ją przepisy prawa krajowego. Protokół nie rozstrzyga, jaką koncepcję stwierdze-
nia zgonu należy przyjąć. W większości państw członkowskich RE obowiązuje
w ustawodawstwie wymóg stwierdzenia śmierci mózgu. Protokół określa nato-
miast (art. 16.2), że nikt z lekarzy stwierdzających zgon nie może następnie brać
bezpośrednio udziału w pobraniu od zmarłej osoby narządów lub tkanek, ani
w późniejszych etapach postępowania transplantacyjnego. Aby wykluczyć wszel-
kie podejrzenia konfliktu interesów, lekarze stwierdzający zgon danej osoby nie
mogą również brać na siebie obowiązku następczej opieki medycznej nad biorcą
organu lub tkanki pobranych od danej osoby zmarłej. Z Komentarza do Protoko-
łu wynika, że nie ma żadnej różnicy w procedurze stwierdzenia zgonu w przypad-
ku noworodków7 . Takie zupełne oddzielenie funkcji stwierdzenia zgonu od funk-
cji transplantacyjnej ma zwiększyć zaufanie publiczne do uczciwości procedur
transplantacyjnych.

7 Protocol, Explanatory Report…, par. 97.
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Kolejnym momentem w procedurze pobrania narządów lub tkanek od osoby
zmarłej jest poznanie jej woli wyrażonej za życia. Protokół wyklucza pobranie,
jeżeli osoba zmarła wyraziła za życia co do tego sprzeciw (art. 17.2). Jednakże nie
zawsze będą to sytuacje klarowne. Sprzeciw mógł być złożony do urzędowej bazy
danych wiele lat przed śmiercią. W tym okresie osoba ta mogła publicznie dekla-
rować wahania lub zmianę swojej postawy co do możliwości pobrania jej orga-
nów. Odwrotna sytuacja może zajść, gdy osoba zmarła deklarowała za życia nie-
chęć wobec ewentualnego pobrania jej organów lub tkanek po śmierci, a jedno-
cześnie nie złożyła sprzeciwu do bazy danych. Wreszcie, możemy spotkać się ze
wzmiankowaną już sytuacją śmierci dziecka lub innej osoby nie mającej zdolno-
ści do czynności prawnych jako potencjalnych dawców. Jeszcze z inną sytuacją
możemy mieć do czynienia, gdy osobą zmarłą jest cudzoziemiec i nie sposób wy-
starczająco szybko uzyskać informację o jego woli w sprawie pobrania narządów
lub tkanek z bazy danych kraju pochodzenia albo baza taka w jego kraju nie jest
jeszcze prowadzona. We wszystkich tych sytuacjach Protokół wymaga obowiąz-
kowego przeprowadzenia postępowania określonego w prawie krajowym. Prawo
to może nakazywać wówczas uzyskanie zgody osoby najbliższej, zgody osoby zna-
jomej zmarłego, godnej zaufania publicznego, albo zezwolenia właściwego orga-
nu władzy niezależnego od personelu medycznego (art. 17.1). Przedmiotem ta-
kiego postępowania może być wyłącznie rozstrzygnięcie o wyrażonej wprost lub
w sposób dorozumiany woli osoby zmarłej co do ewentualnego sprzeciwu wobec
pobrania organów lub tkanek na wypadek śmierci. W przypadku cudzoziemca
w postępowaniu takim o rozstrzygnięciu powinno decydować prawo krajowe pań-
stwa pochodzenia.

8. Nakaz zachowania poufności

Wszelkie daleko idące interwencje medyczne dostarczają szeregu wrażliwych
informacji o osobach, których dotyczą. Nie trzeba uzasadniać, że niemal wszyst-
kie interwencje transplantacyjne mają taki charakter. Protokół nakazuje posza-
nowanie poufności wszelkich danych dawcy jak i biorcy (art. 23). Protokół nie
rozróżnia tutaj stopnia ochrony między dawcą żywym a zmarłym. Konieczne w po-
stępowaniu transplantacyjnym zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych
osobowych ma się odbywać przy pełnym poszanowaniu zasad dotyczących tajem-
nicy zawodowej i ochrony takich danych. Personel zaangażowany w ten proces
musi przestrzegać nadto postanowień Konwencji RE o ochronie jednostki w aspek-
cie automatycznego przetwarzania danych o charakterze osobowym z 28 stycznia
1981 r., co wynika wprost z preambuły do analizowanej tutaj Konwencji o pra-
wach człowieka i biomedycynie. Samo zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie
niezbędnych informacji o dawcy oraz biorcy dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy
jest to niezbędne dla celów medycznych, w tym dla określenia pochodzenia na-
rządu lub tkanek (art. 23.2 oraz art. 3 Protokołu). Przekazanie informacji o daw-
cy lub biorcy może być niezbędne także w międzynarodowej wymianie narządów
i tkanek pochodzenia ludzkiego (art. 27).
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9. Zakazy

Skoro postępowaniu transplantacyjnemu nieodłączne są, obok medycznych, także
istotne zagrożenia etyczne i prawne, konieczne są przepisy, które określają nie tyl-
ko co jest nakazane, ale również, co jest wyraźnie w tym obszarze zakazane. Zaka-
zy, które poniżej przedstawiam, nie mają jednak charakteru absolutnego, Protokół
dopuszcza od ich postanowień racjonalnie uzasadnione wyjątki.

9.1. Zakaz osiągania korzyści

Konwencja (art. 21), a jej wzorem Protokół (art. 21) zakazuje osiągania jakiej-
kolwiek korzyści z ciała ludzkiego. Ten przepis wynika z ogólnej zasady zawartej
nie tylko w art. 1 Konwencji i Protokołu nakazującej każdemu poszanowanie dla
godności i tożsamości osoby, ale i idei zawartej w samym tytule Konwencji odwołu-
jącej się do godności istoty ludzkiej. Nie można zatem tolerować jakichkolwiek
praktyk zapewniających komukolwiek w jakimkolwiek momencie postępowania
transplantacyjnego uzyskanie korzyści z ciała ludzkiego. Zakaz obejmuje korzyść
majątkową i jakąkolwiek inną, np. osobistą.

Nie oznacza to, że zwykłe koszty postępowania transplantacyjnego ponoszone
przez dawcę lub podmioty gospodarcze w związku z postępowaniem transplanta-
cyjnym nie mogą być rekompensowane. Protokół (w art. 21) zezwala zwrócić ży-
wym dawcom utracone dochody oraz wszelkie inne uzasadnione wydatki spowodo-
wane pobraniem lub związanymi z nim badaniami lekarskimi. Dawca ma też prawo
domagać się naprawienia nieuzasadnionej szkody wynikłej w następstwie pobrania
narządów lub tkanek.

Protokół zabezpiecza dodatkowo w art. 25 prawne interesy dawcy, również prawne
interesy biorcy, w dochodzeniu roszczeń powstałych w wyniku nieuzasadnionej szko-

dy w trakcie postępowania transplantacyjnego. Przepis ten uprawnia w takiej sytu-
acji osobę poszkodowaną do domagania się słusznego odszkodowania, którego
warunki i sposób uzyskania pozostawia się określeniu w prawie krajowym. Najwła-
ściwszym organem do takiego postępowania jest oczywiście znów sąd. Nie pozosta-
wia co do tego wątpliwości sam Protokół, którego przepis art. 24 nakazuje pań-
stwom członkowskim zapewnienie drogi sądowej „w celu zapobieżenia albo zanie-
chania bezprawnego naruszania praw i zasad określonych w niniejszym Protoko-
le”. Ochrona sądowa musi mieć charakter realny, co wynika z art. 13 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że osobie poszkodowanej, nie będącej
w stanie samej prezentować swoich racji oraz niezamożnej, władze publiczne mu-
szą zapewnić w postępowaniu sądowym pomoc prawną adwokata.

Zakaz zysku i handlu produktami pochodzenia ludzkiego nie jest jednakże
absolutny. Jakbyśmy jednak nie odnosili się do sprzedaży takich produktów jak
włosy i paznokcie, które są tkankami pozbywalnymi, to uznaje się powszechnie,
że taka sprzedaż nie będzie sprzeczna z godnością człowieka. Protokół pozosta-
wia te produkty poza sferą swojego uregulowania, jak również komercyjne daw-
stwo krwi.
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9 . 2 .  Z a k a z  h a n d l u  n a r z ą d a m i  o r a z  t k a n k a m i  l u d z k i m i

Protokół wprowadza zakaz handlu narządami oraz tkankami ludzkimi (art. 22).
Zakaz ten wzmacnia zakaz reklamowania zapotrzebowania klinik na narządy bądź
tkanki lub oferowania ich w zamian za finansową lub inną porównywalną korzyść
(art. 21.2).

Czymś zupełnie innym jest jednak promowanie dawstwa organów i tkanek. Dlate-
go tutaj stanowisko twórców Protokołu było odwrotne. Protokół nakazuje państwom
członkowskim podjęcie wszelkich odpowiednich środków na rzecz promowania daw-
stwa narządów i tkanek (art. 19). To zobowiązanie wzmacnia zawarty w Protokole
(art. 8) dodatkowy obowiązek personelu służby zdrowia informowania społeczeń-
stwa o zapotrzebowaniu na narządy i tkanki oraz o warunkach pobierania i prze-
szczepiania narządów i tkanek, w tym o zasadach dotyczących zgody lub zezwolenia,
zwłaszcza w odniesieniu do pobierania narządów i tkanek od osób zmarłych.

Jest naturalne, że publiczne i prywatne kliniki oraz podmioty gospodarcze zaanga-
żowane w postępowanie transplantacyjne mogą domagać się uzasadnionych opłat,
a więc i z uwzględnieniem rozsądnego zysku, a to z tytułu kosztów poniesionych na
usprawiedliwione medyczne lub związane z nimi usługi techniczne świadczone w związ-
ku z przeszczepieniem (art. 21.1). Do kosztów tych należy zaliczyć koszty pobrania,
transportu, przygotowania, zabezpieczenia oraz przechowania pobranych narządów
i tkanek.

9 . 3 .  S a n k c j e  z a  n a r u s z e n i e  z a k a z ó w

Aby zakazom zawartym w Protokole nadać realne znaczenie, Protokół ten naka-
zuje państwom członkowskim wprowadzenie i stosowanie odpowiednich sankcji
w przypadku naruszenia tych postanowień. Sankcje te mogą mieć zarówno charakter
administracyjny (np. wykluczenie danej kliniki z listy dopuszczonych do prowadzenia
postępowania transplantacyjnego czy stosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec człon-
ków personelu medycznego winnych pogwałcenia przepisów), jak i karny (np. w związ-
ku z naruszeniem zakazu handlu narządami lub tkankami albo naruszeniem chro-
nionych tajemnicą zawodową danych osobowych dawców i biorców).

10. Zakończenie

Wyzwaniem jest zaszczepienie przedstawionego standardu w całej europejskiej
przestrzeni prawnej już 44 państw członkowskich RE, zwłaszcza w państwach, w któ-
rych duże grupy mieszkańców żyją w nędzy i w których poziom administracji pu-
blicznej i opieki społecznej jest najczęściej niski. Wyzwaniem jest też zapewnienie,
aby prawo przyczyniło się do tego, aby nerki, wątroba, płuca, serce i trzustka po-
chodzenia ludzkiego nie płynęły głównie w kierunku zachodnim, a niewielkie pie-
niądze głównie w kierunku wschodnim. Tu jednak nie wystarczy ani Konwencja, ani
Protokół; konieczne jest również efektywne korzystanie z wypracowanych w po-
szczególnych państwach członkowskich RE systemów przepisów prawa medyczne-
go oraz prawa karnego.
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Przepisy prawa będą jednakże w postępowaniu transplantacyjnym dość słabym
narzędziem w przeciwdziałaniu przestępczemu wykorzystywaniu jako dawców osób
żyjących. Powoduje to przepaść ekonomiczna między większością „starych” a więk-
szością „nowych” członków RE, co nadto wzmaga wręcz niemożliwa do opanowa-
nia i zignorowania ludzka potrzeba osób silniejszych ekonomicznie, społecznie lub
politycznie ratowania swojego życia lub swoich najbliższych, zwłaszcza wobec nie-
dostatku narządów i tkanek z jednej strony, oraz poszukiwanie relatywnie wysokiej
rekompensaty przez bardzo ubogich potencjalnych dawców żywych a nadto wobec
pozyskiwana narządów w zbrodniczy sposób przez grupy dobrze zorganizowanej
przestępczości nieobojętnej na znaczne zyski także tutaj, z drugiej strony. Najpew-
niej dopiero upowszechnienie nowych metod terapii przy użyciu komórek macie-
rzystych zapewni równiejszy dostęp ludzi uboższych do technik medycznych ratują-
cych życie. To zresztą również wymaga pilnej, europejskiej regulacji prawnej.



64

P O L I T Y K A Z D R O W O T N A
Prawo i Medycyna 12, (vol. 4), 2002

Jarosław Wysocki, Mariusz Bubrowski

Badania kliniczne środków farmaceutycznych
i materiałów medycznych w Polsce – stan obecny
i perspektywy wobec wymagań związanych
z przystąpieniem do Unii Europejskiej

Wstęp

Badania kliniczne środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stano-
wią nierozłączny element procesu rejestracji przed wprowadzeniem tych produk-
tów do powszechnego użytku, a przede wszystkim są obiektywnym wykładnikiem
ich skuteczności w praktyce lekarskiej. Ta płaszczyzna działalności badawczo-na-
ukowej, jak żadna inna, wymaga szczegółowych uregulowań prawnych. Ustawy od
dawna obowiązujące w krajach wysoko uprzemysłowionych, w Polsce nie stanowią
jeszcze jednolitego aktu prawnego.

Zgodnie z Deklaracja Helsińską i przepisami Unii Europejskiej za badanie kli-
niczne uważa się każde badanie, w którym uczestniczą ludzie, prowadzone w celu
zbadania efektów działania produktów farmaceutycznych, dokładnego określenia
ich parametrów farmakologicznych lub oceny ich skuteczności i bezpieczeństwa
(1, 2, 3, 4). Regulacje prawne w tym zakresie, obowiązujące w Polsce, nie są tak
precyzyjne jak w krajach Unii Europejskiej, USA czy Japonii. Zasady określające
dopuszczalność badania klinicznego i warunki jego prowadzenia, nie stanowią w Pol-
sce odrębnego aktu prawnego, lecz są elementem różnych aktów prawnych. Cha-
rakter tych przepisów jest różnorodny: od sformułowań ogólnych, jak zostało to
ujęte w Konstytucji czy w Kodeksie Karnym, do uregulowań szczegółowych, jak
w przypadku Ustawy o zawodzie lekarza.

Potrzeba wprowadzenia przepisów dotyczących badań klinicznych leków poja-
wiła się w ubiegłym stuleciu (XX w.) wraz z rozwojem farmacji z jednej strony,
a z pojawianiem się różnego rodzaju nadużyć w tym względzie, z drugiej (5). Potęż-
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nym bodźcem skłaniającym środowiska medyczne i prawnicze do wprowadzenia
zasad regulujących tę sferę działalności badawczo-naukowej było ujawnienie zbrod-
niczej działalności niektórych badaczy (lub osób pretendujących do tego miana)
podczas II wojny światowej.

Prawodawstwo XIX-wieczne i dawniejsze nie zawierało szczegółowych uregulo-
wań prawnych w zakresie medycyny, w tym procedur udzielania zgody na leczenie,
czy zasad odpowiedzialności lekarza przed pacjentem. W 1911 roku w USA po raz
pierwszy w piśmiennictwie medycznym pojawia się rozważanie nt. zgody chorego
na operację (cyt. za 6). Pierwszym dokumentem o znaczeniu międzynarodowym
regulującym prowadzenie badań na ludziach w medycynie był Kodeks Norymber-
ski uchwalony w 1947 roku (7). Kładł on szczególny nacisk na świadomą zgodę
osoby poddawanej badaniom i był pokłosiem szokującego procesu lekarzy oskar-
żonych o prowadzenie nieludzkich eksperymentów w toku II wojny światowej.

W 1957 roku w USA podczas procesu sądowego pojawiło się po raz pierwszy
sformułowanie świadomej zgody pacjenta na proponowaną mu metodę leczniczą
(informed consent), stanowiące obecnie podstawę wszelkich działań medycznych
(6). Od tego czasu zagadnieniu wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w ekspery-
mencie medycznym poświęcono cały szereg prac naukowych i rozważań natury etycz-
no-prawnej (5, 6, 8, 9, 10).

W 1964 roku Światowe Stowarzyszenie Medyczne (WMA), na swym 18 Świato-
wym Zgromadzeniu w Helsinkach, postanowiło przyjąć deklarację etyczną doty-
czącą eksperymentów naukowych z udziałem ludzi, określaną potem jako Pierwsza
Deklaracja Helsińska. Na kolejnych konferencjach WMA opracowywano noweli-
zacje tego pierwotnego tekstu, zgodnie z postępem nauki i wiedzy medycznej. Ostat-
nia z deklaracji Helsińskich jest już szóstą wersją, uchwaloną w październiku 2000
roku na 52 konferencji WMA w Edynburgu (3). Dokument ten rozróżnia dwie
kategorie badań: badania medyczne (kliniczne) związane ze świadczeniem usługi
zdrowotnej oraz badania niekliniczne, czyli biologiczno-medyczne, nie mające cha-
rakteru terapeutycznego, a głównie poznawczy. Należy podkreślić, że Deklaracja
Helsińska ma charakter zaleceń etycznych dotyczących badania naukowego lub
naukowo-medycznego z udziałem ludzi, nie jest natomiast obowiązującym na tere-
nie krajów-sygnatariuszy aktem prawnym. Stwierdzenie powyższe jest zresztą za-
warte w preambule wszystkich kolejnych wersji Deklaracji. Stąd dopuszczalne są
dyskusje nad treścią Deklaracji. Są one szczególnie żywe w chwili obecnej, bowiem
Deklaracja z roku 2000 dość istotnie różni się od wersji poprzedniej, z roku 1996,
poddając m.in. w wątpliwość zasadność etyczną stosowania placebo w badaniach
klinicznych leków.

Sformułowania zawarte w Deklaracjach Helsińskich stały się podstawą dla two-
rzenia szczegółowych uregulowań, np. w postaci Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej
(GCP), określających zasady prowadzenia badań klinicznych z udziałem ludzi, od
1 lipca 1991 obowiązujące w krajach Unii Europejskiej (2, 4). Jest to Dyrektywa
regulująca prowadzenie wszystkich rodzajów badań klinicznych, w tym także w celu
rejestracji, w kraju, w innych krajach czy też w celach poznawczych.
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W Polsce pierwsze inicjatywy mające na celu uregulowanie zasad prowadzenia
badań klinicznych przybrały konkretny wymiar wraz z powołaniem przez Minister-
stwo Zdrowia Komisji Nadzoru nad Badaniami Klinicznymi przy Akademiach
Medycznych oraz w 1982 roku Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na
Ludziach przy Ministerstwie Zdrowia (zarządzenie nr 13 MZiOS z dnia 11.06.1982).
Od roku 1992 Departament Nauki i Kształcenia MZiOS przyjął zasady GCP jako
obowiązujące w Polsce, a w 1993 Minister Zdrowia wydał zalecenie prowadzenia
wszystkich badań klinicznych zgodnie z zasadami GCP (2, 4). Wspomniane Komi-
sje Nadzoru zostały następnie przekształcone w Komisje Bioetyczne – lokalne i
odwoławczą, przy Ministerstwie Zdrowia (11). Uzupełnieniem tych działań prowa-
dzonych ze strony Ministerstwa była w 1994 roku inicjatywa Instytutu Leków, pole-
gająca na wyodrębnieniu z dotychczasowych struktur Instytutu samodzielnej pla-
cówki – Centrum Ewidencji Badań Klinicznych – CEBK (12).

Przegląd obowiązujących aktów prawnych

I .  C e l o w o ś ć  p r o w a d z e n i a  b a d a ń  k l i n i c z n y c h
i  u p r a w n i e n i a  d o  i c h  r e a l i z a c j i

Następujące akty prawne odnoszą się pośrednio lub bezpośrednio do tego za-
gadnienia:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-

robów Medycznych i Produktów Biobójczych (13), jeszcze bez rozporządzeń wyko-

nawczych.

W Ustawie tej badaniom klinicznym poświęcony jest rozdział 5, zatytułowany:
„Badania kliniczne wyrobów medycznych”.
a. Art. 21. Definiuje istotę i cel badania klinicznego oraz uzasadnia potrzebę jego

prowadzenia.
1. Badania kliniczne wyrobów medycznych przeprowadza się w celu wydania oceny

klinicznej, jeżeli istniejąca literatura naukowa i opinie o wyrobach medycznych
podobnych nie stanowią wystarczających podstaw do sformułowania takiej oceny.

2. Badania kliniczne wyrobów medycznych przeprowadza się, jeżeli są niezbęd-
ne dla oceny przydatności klinicznej wyrobu medycznego lub oceny, czy ryzy-
ko związane ze stosowaniem wyrobu medycznego nie jest nadmierne w po-
równaniu z korzyściami dla pacjenta.

b. Art. 22. Odnosi się do podmiotów odpowiedzialnych i uprawnionych do prowa-
dzenia badań klinicznych.
1. Wytwórca wyrobu medycznego przeznaczonego do badań klinicznych prze-

prowadza postępowanie w sprawie oceny klinicznej wyrobu medycznego.
2. Badania klinicznie wyrobów medycznych przeprowadzają jednostki spełniające

wymagania organizacyjne oraz w zakresie wyposażenia i kwalifikacji personelu.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wyma-

gania, jakie powinny spełniać jednostki prowadzące badania kliniczne i spo-
sób przeprowadzania oceny klinicznej wyrobów medycznych, uwzględniając
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w szczególności wymagania bezpieczeństwa dla ludzkiego życia i zdrowia pod-
czas prowadzenia badań.

c. Art. 24 ust. 4 umocowuje nowe przepisy w otoczeniu dotychczas obowiązującego
prawa regulującego eksperyment medyczny: „Jeżeli badanie kliniczne wiąże się
z przeprowadzeniem eksperymentu medycznego, wytwórca lub autoryzowany
przedstawiciel jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 3,
opinię niezależnej komisji bioetycznej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza (...).

d. Art. 24 ust. 1-3 oraz cały art. 25 odnoszą się do znaczenia badań klinicznych dla
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa
Art. 24.

1. Warunkiem rozpoczęcia badań klinicznych z udziałem wyrobu medycznego
jest uzyskanie pozwolenia Prezesa Urzędu.

2. Prezes Urzędu wydając pozwolenie na rozpoczęcie badań klinicznych uwzględ-
nia skutki tych badań dla zdrowia publicznego.

3. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na rozpoczęcie badań klinicznych na pod-
stawie wniosku wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela, złożonego wraz
z programem badań klinicznych.

Art. 25.

1. Przedmiotem badań klinicznych wyrobu medycznego jest wszechstronna ana-
liza jego oddziaływania na ludzki organizm i ludzką psychikę podczas obsługi
i używania w normalnych warunkach, w tym ustalenie niepożądanych skut-
ków ubocznych, oraz ocena, czy stanowią one zagrożenie ze względu na ich
przewidziane zastosowanie. Za prowadzenie badań klinicznych odpowiedzialny
jest lekarz lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2. Osoba odpowiedzialna, o której mowa w ust.1, sporządza pisemne sprawoz-
danie zawierające krytyczną ocenę wszystkich danych zebranych podczas ba-
dań klinicznych i potwierdza je swoim podpisem, z podaniem daty.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (14), jeszcze bez rozpo-

rządzeń wykonawczych.

a. Art. 6. tej ustawy precyzuje zasady planowania, rejestrowania, prowadzenia i kon-
troli badań klinicznych leków.
1. Do przeprowadzania badań klinicznych produktu leczniczego oraz przyszłego

produktu leczniczego mają zastosowanie przepisy o eksperymencie medycz-
nym, o którym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza (...).

2. Badanie kliniczne produktu leczniczego podmiot odpowiedzialny lub inny
podmiot podejmujący badanie kliniczne produktu leczniczego zgłasza do Cen-
tralnej Ewidencji Badań Klinicznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

3. Badanie kliniczne produktu leczniczego prowadzone jest zgodnie z zasadami
Dobrej Praktyki Klinicznej.

4. Przewóz z zagranicy produktów niezbędnych do prowadzenia badań klinicz-
nych wymaga uzyskania zaświadczenia wydanego przez Prezesa Urzędu, że



68

Jarosław Wysocki, Mariusz Bubrowski

sprowadzane produkty lecznicze wykorzystywane będą w związku z prowa-
dzonymi badaniami.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określa w drodze rozporządzenia:
a) sposób i zakres prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności

tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej,
b) sposób i tryb prowadzenia Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych uwzględ-

niając w szczególności dane objęte ewidencją.
Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtow-

niach i nadzorze farmaceutycznym (15).

a. Art. 15 odnosi się do konieczności przeprowadzenia odnośnych badań klinicz-
nych przed dokonaniem rejestracji środka farmaceutycznego.
• ust. 1. stwierdza, że przeprowadzenie odpowiedniego badania klinicznego w Pol-

sce w uzasadnionych przypadkach może być warunkiem uzyskania wpisu do
rejestru; o skierowaniu preparatu do specjalistycznych badań lub zarejestro-
waniu bez potrzeby ich wykonania decyduje Komisja Rejestracji Środków Far-
maceutycznych i Materiałów Medycznych;

• ust. 2 daje jednocześnie Komisji Leków możliwość odstąpienia od tych badań;
• ust. 3 to delegacja dla Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do wskazania

jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicz-
nych (w stosownym rozporządzeniu);

b. Art. 16 określa warunki, których przestrzeganie jest konieczne podczas prowa-
dzenia badania klinicznego (m.in. uwzględnianie wyników badań przedklinicz-
nych, które muszą wskazywać na bezpieczeństwo preparatu kierowanego do ba-
dań klinicznych) i zawiera delegacje do odnośnych szczegółowych przepisów do-
tyczących eksperymentu medycznego.
Zarządzenie Ministra Zdrowia z 1993 (16). Zarządzenie to m.in. formułuje na-

stępujące zasady:
a. W § 2. ust.1 podaje, że: „Badania kliniczne środka farmaceutycznego i mate-

riału medycznego są wykonywane przez szpitale kliniczne oraz oddziały szpi-
talne udostępnione na potrzeby klinik na podstawie odrębnych przepisów”;

b. W § 6. ust. 1 podaje, że warunkiem przystąpienia do badań klinicznych są
pozytywne wyniki badań laboratoryjnych, prowadzonych uprzednio w jednej
z jednostek badawczo-rozwojowych (wymienionych w § 1.1. omawianego roz-
porządzenia), ale badanie to odbywa się na wniosek Komisji Rejestracji Środ-
ków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych;

c. W § 5 natomiast wspomniane rozporządzenie precyzuje warunki odpłatności
za wykonanie ww. badań laboratoryjnych czy klinicznych, które to badania
mają się odbywać na koszt „ubiegającego się o wpis środka lub materiału do
Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych”;

d. W § 6.2. stwierdza, że „szczegółowy zakres i rodzaj badań klinicznych, a w ra-
zie potrzeby – także etapy tych badań ustala Komisja” (Komisja Rejestracji
Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych).
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I I .  K w a l i f i k a c j e  b a d a c z a ,  t j . o s o b y  p r o w a d z ą c e j
e k s p e r y m e n t / b a d a n i e  k l i n i c z n e

Kwalifikacje lekarzy prowadzących badania kliniczne regulują następujące prze-
pisy Zarządzenie Ministra Zdrowia z 1993 (16).

Cytowane już powyżej zarządzenie w § 7 odnosi się do kwalifikacji badacza.
a. § 7.1 „Badania kliniczne przeprowadza się pod bezpośrednim kierownictwem

lekarza będącego co najmniej specjalistą II stopnia w dziedzinie medycyny właści-
wej ze względu na przedmiot badania, upoważnionego do takich badań przez kie-
rownika jednostki prowadzącej badanie kliniczne;

Ustawa o zawodzie lekarza (17) podaje w art. 23: „Eksperymentem medycznym

kieruje lekarz posiadający odpowiednio wysokie kwalifikacje”.

Kodeks etyki lekarskiej (18) podaje w art. 47., że: „Eksperyment biomedyczny

na człowieku może być przeprowadzony wyłącznie pod nadzorem doświadczonego

lekarza”.

I I I .  Ś w i a d o m a  z g o d a  o s o b y  u c z e s t n i c z ą c e j
w  e k s p e r y m e n c i e  m e d y c z n y m

Świadoma zgoda to dobrowolna decyzja pacjenta lub zdrowego ochotnika, po-
siadającego wystarczającą wiedzę dla podjęcia tej decyzji, wyrażająca jego przy-
zwolenie na poddanie się eksperymentowi medycznemu lub naukowemu. Zgoda
pacjenta – o ile stanowi warunek podjęcia interwencji medycznej – musi odpo-
wiadać obowiązującym w prawie polskim standardom i warunkom dotyczącym
oświadczeń woli, a więc powinna być udzielona świadomie, w oparciu o niezbęd-
ny zasób informacji, swobodnie i dobrowolnie. Takie rozumienie świadomej zgo-
dy jest również zawarte w Deklaracji Helsińskiej (3). Zagadnienie świadomej zgo-
dy, jako odnoszące się do podstawowych praw i wolności człowieka, reguluje sze-
reg przepisów.

Konstytucja RP (19)

a. Art. 39 mówi, że „nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym,
w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

b. Art. 41 ust. 1 zapewnia z kolei każdemu obywatelowi nietykalność osobistą.
Kodeks cywilny (20)

a. Art. 23 zabezpiecza wolność i prywatność życia: „dobra osobiste człowieka,
w szczególności zdrowie i wolność pozostają pod ochroną prawa cywilnego,
niezależnie od ochrony zapewnianej przez inne przepisy”.

Kodeks karny (21)

a. w art. 27 odnosi się do świadomej zgody i stwierdza w § 2.: „Eksperyment
jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany,
należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu
ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również
o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego eta-
pie”.
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Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej (22) odnosi się do zagadnienia świado-
mej zgody w artykułach 19 i 21.

a. art. 19 pkt. 1:
• ppkt. 2 stwierdza, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia;
• ppkt. 3 podaje, że „pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie okre-

ślonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej
informacji”;

b. art. 19 pkt. 2.: dodaje, że warunek udzielenia zgody nie odnosi się do wszyst-
kich świadczeń zdrowotnych, odsyłając do odrębnych przepisów w tym wzglę-
dzie;

c. art. 21 uzależnia przyjęcie chorego do szpitala od zgody pacjenta lub jego przed-
stawiciela ustawowego, wyłączając jednak szczególne przypadki, w których
zgoda nie może być uzyskana.

Ustawa o zawodzie lekarza (17)

Rozdział 4 poświęcony jest w całości eksperymentowi medycznemu.
a. art. 24 mówi o konieczności poinformowania pacjenta o ryzyku, spodziewa-

nych korzyściach i o możliwości przerwania eksperymentu w każdej chwili;
b. art. 25 i 26 odnoszą się do poszczególnych sytuacji, w których świadoma zgoda

może być uzyskana (pacjent w pełni świadomy, pacjent małoletni, pacjent ubez-
własnowolniony, kobieta ciężarna). Art. 26 wyłącza z eksperymentu badaw-
czego (czyli poznawczego, stricte naukowego) osoby ubezwłasnowolnione, dzie-
ci poczęte, żołnierzy służby zasadniczej i więźniów;

c. art. 27 porusza problem konieczności przerwania eksperymentu;
d. art. 29 precyzuje rolę Komisji Bioetycznych;
Rozdział V, art. 31-35 odnoszą się do zasad udzielania świadczeń leczniczych;

podnoszą obowiązek pełnego poinformowania pacjenta, konieczność uzyskania
świadomej zgody lub zgody zastępczej.

Kodeks Etyki Lekarskiej (18) odnosi się do kwestii zgody pacjenta na działania
lekarskie głównie w 2 artykułach.

a. art. 15: „Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świado-
mego udziału w podejmowaniu decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia”;

b. art. 16: „Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody
pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, albo opiekuna faktycznego”.

Zasadniczą formą zgody na udział w eksperymencie medycznym jest zgoda pi-
semna. W przypadkach niemożności udzielenia zgody może to być zgoda ustna
w obecności dwóch świadków, jak mówi Ustawa o zawodzie lekarza w art. 25 (17).
Podobnie precyzuje to art. 32 pkt. 7 podając jednak, że na czynności lecznicze zgo-
da może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie zachowanie chorego, które
w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym
przez lekarza czynnościom medycznym (17).

W niektórych szczególnych sytuacjach zgodę osobistą zastępuje lub uzupełnia
zgoda zastępcza. Pojęcie zgody zastępczej czyli substytucyjnej odnosi się do szcze-
gólnych grup pacjentów. Są to:
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• dzieci i osoby młodociane do 16 roku życia,
• osoby z chorobami psychicznymi,
• osoby upośledzone umysłowo,
• nieprzytomni.
Ustawa o zawodzie lekarza mówi o zgodzie i jej warunkach na eksperyment

medyczny (art. 25) czy leczenie (art. 32), odróżniając osoby małoletnie, które nie
ukończyły 16 roku życia od tych, które ten wiek ukończyły (17). Z przepisów tych
wynika, że dziecko i małoletni, a także osoba ubezwłasnowolniona względem czyn-
ności prawnych, bądź w rozeznaniu lekarza niezdolna do właściwego rozumienia
podawanych przez niego informacji, poddawani mogą być wszelkim działaniom
lekarskim, w tym eksperymentowi medycznemu, po spełnieniu jednego z następu-
jących warunków:

• udzieleniu zgody opiekuna faktycznego,
• udzieleniu zgody opiekuna ustawowego,
• udzieleniu zgody przez sąd opiekuńczy, a ponadto,
• udzieleniu świadomej zgody przez dziecko, jeśli w rozeznaniu lekarza jest ono

zdolne do jej udzielenia,
• udzieleniu świadomej zgody przez osobę małoletnią, która ukończyła 16 rok

życia.

I V.  O c h r o n a  d a n y c h  u z y s k i w a n y c h  w  w y n i k u
p r o w a d z o n e g o  b a d a n i a .  P r a w o  d o s t ę p u
d o  d a n y c h  m e d y c z n y c h

Zasada poufności dokumentacji medycznej wynika zarówno z aktów prawnych
dotyczących działalności lekarza czy zakładu opieki zdrowotnej, jak i z ogólnych
przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (22) w art. 18 odnosi się do tego zagad-

nienia:

a. w ust. 2. mówi, że: „Zakład opieki zdrowotnej zapewnia ochronę danych za-
wartych w dokumentacji (...)”;

b. ust. 3. odnosi się do udostępniania informacji, w tym do celów naukowo-ba-
dawczych;

pkt. 4.: „Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej
lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych,
bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację oso-
by, której dokumentacja dotyczy”;

Ustawa o zawodzie lekarza (17)

a. art. 28 podaje, że: „Informacja uzyskana w związku z eksperymentem medycz-
nym może być wykorzystana do celów naukowych, bez zgody osoby poddanej
temu eksperymentowi, w sposób uniemożliwiający identyfikację tej osoby”;

b. art. 36 ust. 1 odnosi się do konieczności przestrzegania prawa do godności
chorego oraz poszanowania jego prywatności;

c. art. 40 odnosi się do obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i mówi, że:
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„Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjen-
tem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Przepisu tego nie stosuje
się gdy: „(...) jest to niezbędne dla celów naukowych – ujawnienie tajemnicy może
nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie”.

Ustawa o ochronie danych osobowych (23):

a. art. 1. tej ustawy stwierdza: „Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go da-
nych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze wzglę-
du na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trze-
cich w zakresie i trybie określonym ustawą”;

b. art. 25 podaje z kolei, że „Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: (...) dane te są
niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych
lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw lub wolno-
ści osoby, której dane dotyczą, a spełnienie wymagań określonych w ust. 1
wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji celu badania,
administrator danych nie przetwarza dalej zebranych danych po ich jednora-
zowym wykorzystaniu;

c. art. 26: „Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebra-
ne, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, oraz następuje: w celach badań naukowych, dydaktycznych, histo-
rycznych lub statystycznych (...).

V.  O d p o w i e d z i a l n o ś ć ,  w  t y m  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  k a r n a

Kwestie odpowiedzialności za pacjenta – uczestnika eksperymentu naukowego
można wywieść z kilku aktów prawnych.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z 1993 (16):

a. w § 7.2 podaje, że: „Lekarz będący bezpośrednim kierownikiem badań klinicz-
nych jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg tych badań”.

Kodeks Karny (21) reguluje dopuszczalność eksperymentu i odpowiedzialność

za jego przeprowadzenie:

a. art. 27
• § 1 mówi o zwolnieniu badacza z odpowiedzialności karnej pod warunkiem

prowadzenia eksperymentu zgodnie z aktualną wiedzą: „Nie popełnia prze-
stępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, me-
dycznego (...), a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowa-
dzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy”;

• § 3 odnosi się do szczegółowych regulacji w innych ustawach.
Ustawa o Izbach Lekarskich (25):

Rozdział 6 odnosi się do odpowiedzialności zawodowej:
a. art. 41. podaje, że „Członkowie samorządu lekarzy podlegają odpowiedzial-

ności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasa-
dami etyki i deontologii zawodowej oraz naruszenie przepisów o wykonywa-
niu zawodu lekarza”.
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Dyskusja

Miejsce badania medycznego czy naukowego z udziałem ludzi określają różno-
rodne akty prawne, odnoszące się w ogólności do praw i swobód obywatelskich,
w szczególności zaś do konkretnych sytuacji z różnych dziedzin medycyny. Miejsce
badań klinicznych w polskim systemie prawnym pozostaje nie do końca sprecyzo-
wane, mimo uchwalenia najnowszych aktów prawnych, takich jak Ustawa o Urzę-
dzie Rejestracji, czy Prawo Farmaceutyczne (13, 14).

Z Zarządzenia Ministra Zdrowia (16) wynika, że w zasadzie do badań klinicz-
nych należy kierować jedynie preparaty czy produkty, wobec których producent
ubiega się o rejestrację. Zarówno poprzednia Ustawa Farmaceutyczna (15) jak
wspomniane Zarządzenie Ministra Zdrowia regulują jedynie zagadnienia związa-
ne z prowadzeniem badań w celu rejestracji danego preparatu w Polsce (1). Nowa
Ustawa o Urzędzie Rejestracji (13) dopuszcza także inne powody, dla których można
i należy prowadzić badania kliniczne. Art. 21 tej Ustawy mówi, że badanie klinicz-
ne wyrobów medycznych przeprowadza się w celu uzyskania oceny klinicznej, po-
zwalającej określić skuteczność leku czy wyrobu medycznego oraz ich bezpieczeń-
stwo, „jeżeli istniejąca literatura naukowa i opinie o wyrobach medycznych podob-
nych nie stanowią wystarczających podstaw do sformułowania takiej oceny”.

Badania innego rodzaju w świetle polskiego prawa, jak ocena metody terapeu-
tycznej czy procedury postępowania w danej jednostce chorobowej, nadal nie pod-
legają właściwie regulacji prawnej, tzn. nie ma wobec nich określonych warunków,
jakie ma spełniać badacz czy jednostka prowadząca badanie. Jest to zatem wyraźna
luka prawna, wymagająca uzupełnienia. Luka ta jest tym bardziej dotkliwa, że nowe
ustawy z dnia 27 lipca 2001 i 6 września 2001 roku nadal nie doczekały się przepi-
sów wykonawczych. W szczególności dotyczy to wykazu jednostek organizacyjnych
służby zdrowia uprawnionych do prowadzenia tych badań oraz do kontrolowania
prawidłowości ich przebiegu.

W prawodawstwie polskim dotyczącym działalności lekarskiej, w tym w dziedzi-
nie eksperymentu medycznego, bardzo duży nacisk kładzie się na etyczną stronę
zagadnienia. Ma to na celu ochronę praw pacjenta, który w procesie leczniczym
jest zdecydowanie stroną słabszą. Kodeks Etyki Lekarskiej (18) oraz Ustawa o za-
wodzie lekarza (17) podają następujące zasady etyczne regulujące prowadzenie
badań naukowych z udziałem ludzi:

• korzyści dla pacjenta wynikające z tych badań przewyższają ryzyko,
• konieczne jest udzielenie pacjentowi wyczerpującej informacji,
• konieczna jest świadoma zgoda lub odpowiednio umotywowana zgoda zastęp-

cza,
• badania kliniczne muszą być prowadzone zgodnie z zasadami badań nauko-

wych,
• badania kliniczne muszą mieć jasno określony cel,
• niezbędna jest pozytywna opinia niezależnej Komisji Bioetycznej,
• wymagany jest nadzór doświadczonego lekarza.
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Szczególnej ochronie podlega kobieta ciężarna i płód. W myśl postanowień ustawy
o zawodzie lekarza art. 26 (ust. 1-3) „udział w eksperymencie leczniczym kobiet
ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki
i płodu, a kobiety ciężarne i karmiące mogą uczestniczyć wyłącznie w eksperymen-
tach badawczych pozbawionych ryzyka lub związanych z niewielkim ryzykiem”.

Nowe prawodawstwo uwzględnia odniesienia badań klinicznych do różnych sfer
aktywności człowieka. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji (13)
w art. 25 ust. 1 stwierdza, że „Przedmiotem badań klinicznych wyrobu medycznego
jest wszechstronna analiza jego oddziaływania na ludzki organizm i ludzką psychi-
kę podczas obsługi i używania w normalnych warunkach, w tym ustalenie niepożą-
danych skutków ubocznych, oraz ocena, czy stanowią one zagrożenie ze względu na
ich przewidziane zastosowanie”.

W prawodawstwie polskim istnieje wyraźne rozróżnienie eksperymentu leczni-
czego i badawczego. Eksperyment leczniczy może być przeprowadzony tylko, gdy
dotychczasowe metody badawcze nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie
jest wystarczająca, co wynika z art. 21 ustawy o zawodzie lekarza (17). Ekspery-
ment badawczy natomiast jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy uczestnictwo w nim
nie jest związane z ryzykiem albo też jest ono niewielkie i nie pozostaje w dyspro-
porcji do możliwych pozytywnych rezultatów (17). Ponadto w art. 26 Ustawy o za-
wodzie lekarza znaleźć można zapis mówiący o zakazie angażowania do ekspery-
mentu badawczego m.in. osób ubezwłasnowolnionych (17). Także dziecko poczęte
(zarodek, płód) nie może być uczestnikiem eksperymentu badawczego. Ponadto
żołnierze służby zasadniczej i osoby osadzone w zakładach karnych nie mogą być
angażowane do eksperymentu badawczego, zatem wszelkie działania o charakte-
rze eksperymentu muszą mieć wobec nich jednoznaczny charakter leczniczy. Nale-
ży stwierdzić, że zasady te są w pełni zgodne zarówno z dawniejszymi, jak i z naj-
nowszą wersją deklaracji Helsińskiej (3). Spod zakresu podmiotowego ekspery-
mentu leczniczego wyłączono osoby zdrowe. Ustawa definiując ten rodzaj ekspery-
mentu wyraźnie wskazuje, że metody medyczne mogą być stosowane przy jego prze-
prowadzeniu wyłącznie w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia oso-
by leczonej co stwierdza art. 21 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza (17). Jego uczest-
nikiem mogą być zatem wyłącznie chorzy. Uczestnikiem eksperymentu badawcze-
go mogą być zarówno osoby chore, jak i zdrowe. Wobec eksperymentu badawczego
stawia się zatem wyższe wymagania etyczne. Rozwiązanie to odpowiada określo-
nym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego standardom konstytucyjnym w za-
kresie eksperymentu badawczego. W uzasadnieniu do uchwały z 17 marca 1993 r.
(W. 16/92) TK wypowiada pogląd, iż „osoby, które nie są zdolne do swobodnego
podejmowania decyzji i wyrażania woli, nie mogą być przedmiotem eksperymen-
tów badawczych”.

Bardzo dużo miejsca poświęcono w prawodawstwie polskim zagadnieniu świa-
domej zgody. Uświadomiona zgoda odgrywa istotną rolę w procesie współpracy
terapeutycznej lekarz-pacjent (6, 8). Zgoda bez przymusu, w okolicznościach zro-
zumiałych dla pacjenta, dotyczyć powinna zarówno potrzeby terapii jak i jej ewen-
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tualnych powikłań (9). Pojęcie świadomej zgody zakłada a priori posiadanie przez
pacjenta pełnej informacji o swym stanie zdrowia. Świadoma zgoda wymaga rzetel-
nego poinformowania pacjenta, bądź potencjalnego uczestnika eksperymentu me-
dycznego, o wszelkich aspektach proponowanego leczenia czy działania. Możli-
wość odstąpienia od przekazania pacjentowi pełnej informacji na temat jego stanu
zdrowia i planowanych metod leczniczych jest jednak niekiedy dopuszczalna z punk-
tu widzenia Kodeksu Etyki Lekarskiej (16) i jest nazywana przywilejem terapeu-
tycznym lekarza (6). Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 17. podaje, że „(...) Wiado-
mość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko
w przypadku, jeśli lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bar-
dzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa”.
Artykuł ten daje lekarzowi możliwość oszczędzenia choremu wiadomości o rozpo-
znaniu w przypadku złego rokowania choroby. W Polsce lekarz stosując przywilej
terapeutyczny bierze zatem pod uwagę konieczność nagłej interwencji lub podej-
rzenie, że podanie pełnej informacji uniemożliwi choremu podjęcie racjonalnej
decyzji. Należy stwierdzić, że regulacja ta nie powinna obejmować jednak przypad-
ków działań kwalifikujących się do miana eksperymentu medycznego. W ustawie
o zawodzie lekarza jasno powiedziane jest bowiem, że niezbędnym warunkiem prze-
prowadzenia eksperymentu jest przekazanie pacjentowi pełnej informacji (17).

Z Ustawy o zawodzie lekarza wynika, że zawsze, jeśli to możliwe ze względu na
stan fizyczny czy umysłowy człowieka, należy dążyć do jej uzyskania, a jeśli nie
można jej uzyskać od chorego, należy zwrócić się do jego opiekuna prawnego, fak-
tycznego, czy do sądu opiekuńczego. Ustawa zawiera jednak szczegółową regula-
cję, która pozwala na przeprowadzenie eksperymentu z udziałem takich osób. Po-
lega ona na przyznaniu innemu podmiotowi możliwości skutecznego udzielenia
zgody na udział w eksperymencie medycznym (zgoda zastępcza). W stosunku do
małoletniego i osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę zastępczą może wyra-
zić ich przedstawiciel ustawowy, natomiast w stosunku do osoby niezdolnej do ro-
zeznania, sąd opiekuńczy. Zgoda zastępcza wobec osoby małoletniej może doty-
czyć zarówno eksperymentu leczniczego, jak i badawczego, a ubezwłasnowolnionej
całkowicie i niezdolnej do rozeznania – jedynie eksperymentu leczniczego (17).
Gdyby przedstawiciel ustawowy odmawiał wyrażenia zgody na poddanie się ekspe-
rymentowi medycznemu, przeprowadzający go podmiot może zwrócić się do sądu
opiekuńczego o wyrażenie zgody zastępczej (17).

Prawo wyłącza od obowiązku uzyskania zgody na leczenie czy udział w ekspery-
mencie leczniczym sytuacje nagłe. W przypadku odmowy zgody na leczenie ze stro-
ny opiekuna, w sytuacjach uznanych za zagrożenie zdrowia czy życia, lekarz zwraca
się do sądu opiekuńczego, a w sytuacjach nagłych może podjąć działania lecznicze
nawet bez tej zgody (17).

Pewne niejasności dotyczą także innych aspektów zgody pacjenta na udział w ba-
daniu klinicznym. Jeżeli osoba będąca potencjalnym uczestnikiem eksperymentu
nie wyraża zgody na udział w nim, nie powinno mieć znaczenia, czy jest ona w sta-
nie z rozeznaniem wypowiedzieć swą opinię w sprawie badania, czy nie. Stwierdza
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to jasno artykuł 39 Konstytucji (19). Zagadnienie zgody uczestnika na poddanie się
eksperymentowi medycznemu stanowi także, jak wspominano wcześniej, trzon re-
gulacji zawartej w Ustawie o zawodzie lekarza (17). Dla legalności eksperymentu
medycznego wymaga ona uprzedniej zgody poddawanej mu osoby. W konsekwen-
cji brak takiej zgody wyklucza dopuszczalność udziału w eksperymencie i przesą-
dza o jego bezprawności. Jest to generalna zasada wyrażona w art. 25 ust. 1 wspo-
mnianej ustawy (17). Zasadę tę wzmacnia treść art. 27 ust. 1 stanowiący, że osoba
poddająca się eksperymentowi medycznemu lub inny podmiot uprawniony do udzie-
lania na to zgody, może ją cofnąć w każdym stadium. Ustawa nie stawia tu przy tym
żadnych wymagań co do motywów takiego odstąpienia. Oznacza to, że „byt” eks-
perymentu w całej rozciągłości uzależniony jest od zgody osoby uprawnionej do jej
udzielenia. Niestety, art. 25 Ustawy o zawodzie lekarza w dalszym swym wywodzie
(ustępy: 2, 4, 5) ujmuje to zagadnienie nieco inaczej, jako podstawę przyjmując
zasadę uzależnienia ważności zgody od tego, czy pacjent, niezależnie od wieku i zdol-
ności do czynności prawnych jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć się na te-
mat uczestniczenia w eksperymencie (17). Art. 25 Ustawy o zawodzie lekarza w ust.
6 mówi także, że w przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy odmawia tej zgody,
można zwrócić się do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę pod-
miotu przeprowadzającego eksperyment, o wyrażenie zgody. Ponadto tenże arty-
kuł 25 ust. 8 mówi, że „w przypadkach nie cierpiących zwłoki i ze względu na bezpo-
średnie zagrożenie życia, uzyskanie zgody, o której mowa (...) nie jest konieczne”.

Ograniczenia te w istocie oznaczają dopuszczalność eksperymentu leczniczego bez
konieczności uzyskiwania zgody osoby, która jest mu poddawana. Polegają one na:

• dopuszczeniu go po uzyskaniu zgody innego podmiotu (zgoda zastępcza),
• dopuszczeniu go bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody.
Wynika z tego, że w eksperymencie medycznym rolę dominującą (chyba nad-

miernie) odgrywa lekarz. Ustawa wymienia tu następujące kategorie potencjalnych
uczestników badania:

• małoletnich,
• ubezwłasnowolnionych całkowicie,
• niezdolnych do rozeznania znaczenia eksperymentu.
Krąg osób należących do dwóch pierwszych kategorii stosunkowo łatwo ustalić.

Zarówno termin „małoletni”, jak i termin „osoba ubezwłasnowolniona całkowicie”
należą do języka prawniczego. Małoletnim jest osoba, która nie ukończyła osiem-
nastu lat, chyba że zawarła związek małżeński (20). Natomiast ubezwłasnowolnio-
ną całkowicie jest osoba, w stosunku do której prawomocnie to orzeczono. Nie do
końca wiadomo, kim jest osoba niezdolna do rozeznania znaczenia eksperymentu
medycznego. Wydaje się, że może tu chodzić o psychicznie chorego, upośledzone-
go, nieprzytomnego. Ustawa o zawodzie lekarza (17) nie określa, jaki podmiot ma
dokonywać oceny stopnia rozeznania tych osób. Owe ograniczenia zasady zgody,

w szczególności na eksperyment badawczy, zdają się nie odpowiadać standardom

konstytucyjnym, co wynika z wykładni Trybunału Konstytucyjnego. Przeprowadze-
nie eksperymentu badawczego bez zgody osoby, na której eksperyment jest doko-
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nywany, może być w świetle określonych warunków dopuszczalne z uwagi na spo-
dziewane korzyści z przeprowadzonego eksperymentu dla wzbogacenia wiedzy, nie
może być jednak nigdy w takim wypadku naruszona wolność biorącego udział w eks-
perymencie. Wydaje się, że mechanicznie rozciągnięto przepisy regulujące udzie-
lanie świadczeń leczniczych w szczególnych warunkach (tj. bez uzyskania zgody)
w odniesieniu do eksperymentu leczniczego. W odniesieniu do działań ściśle me-
dycznych, możliwe jest bowiem podjęcie tych działań mimo braku zgody pacjenta,
opiekuna, czy sądu opiekuńczego, jeśli sytuacja nie pozwala na zwłokę w podjęciu
działania. Co więcej, odmowa poddania się leczeniu wyrażona przez dziecko czy
osobę małoletnią do 16 roku życia lub ich opiekuna prawnego, nie oznacza zwol-
nienia lekarza od dążenia do realizacji danej procedury leczniczej (17). W tych
sytuacjach lekarz występując do sądu opiekuńczego może tę zgodę uzyskać, także
wstecznie, jeśli sytuacja tego wymagała. Art. 32 pkt. 6 Ustawy (17) mówi bowiem,
że: „Jeżeli jednak małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo
pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecz-
nym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego przed-
stawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, albo w przypadku niewyrażenia
przez nich zgody, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. (...) lekarz po przepro-
wadzeniu badania może przystąpić do udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych
dopiero po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego, chyba że co innego wynika z prze-
pisów ustawy”. Podobnie odnosi się do tego zagadnienia art. 33, według którego
„badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgo-
dy jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze wzglę-
du na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody, a nie ma możliwości porozu-
mienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Decy-
zję o podjęciu czynności medycznych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1,
lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem, a okoliczno-
ści, o których mowa w ust. 1 i 2, lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej
pacjenta” (17). Z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wynika natomiast, że
wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody można stosować
tylko niezbędne czynności lecznicze, mające na celu usunięcie przewidzianych
w ustawie przyczyn przyjęcia bez zgody (art. 33, pkt. 1). W zakresie tych działań nie
mieści się zatem eksperyment medyczny, nawet o charakterze leczniczym. Omó-
wione nieścisłości wymagają wyjaśnienia, być może drogą nowelizacji wymienio-
nych ustaw, albo poprzez uchwalenie odrębnego aktu prawnego, odnoszącego się
do badań klinicznych.

Każdy projekt badania klinicznego z udziałem ludzi ocenia powołana do tego
niezależna Komisja Bioetyczna (17). Uprawnione do powoływania komisji bioetycz-
nych są:

• okręgowa rada lekarska na obszarze swojego działania,
• rektor wyższej uczelni medycznej lub wyższej uczelni z wydziałem medycznym,
• dyrektor medycznej jednostki badawczo-rozwojowej.
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W skład komisji bioetycznej mogą wchodzić jedynie osoby posiadające wysoki
autorytet moralny i wysokie kwalifikacje specjalistyczne, o czym mówi art. 29 ust. 1
Ustawy (17). Przewidziany jest również w jej składzie udział przedstawiciela właści-
wej okręgowej rady lekarskiej. Komisja przy podejmowaniu w drodze uchwały de-
cyzji o rodzaju wyrażanej opinii (pozytywnej bądź negatywnej) uwzględnia kryteria
etyczne oraz celowość i wykonalność zamierzonego eksperymentu medycznego.
W art. 29 ust. 6 omawianej ustawy zawarta jest dla ministra zdrowia i opieki spo-
łecznej delegacja ustawowa. Jest on zobowiązany do określenia w drodze rozporzą-
dzenia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej szczegółowych zasad po-
woływania komisji bioetycznych, trybu ich działania oraz zasad finansowania, co
też zostało dopełnione w dniu 11.05.1999 (11). W świetle prawa opinia komisji bio-
etycznej nie jest ostateczna i może być zaskarżona. Organem właściwym do rozpa-
trywania skarg ma być Odwoławcza Komisja Bioetyczna, którą powołał minister
zdrowia i opieki społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
(11, 25).

Należy stwierdzić, że dość dobrze zabezpieczony jest interes uczestnika ekspery-
mentu od strony jego bezpieczeństwa medycznego. Jeżeli lekarz prowadzący eks-
peryment stwierdzi wystąpienie zagrożenia dla zdrowia lub życia jego uczestnika
(eksperyment badawczy), albo wystąpienie zagrożenia dla zdrowia przewyższają-
cego spodziewane korzyści dla chorego (eksperyment leczniczy), obowiązany jest
go przerwać, o czym mówi art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o zawodzie lekarza (17). Brakuje
jednak określenia, jaką opieką powinni być objęci uczestnicy eksperymentu po jego
zakończeniu, co jest istotnym warunkiem rozpoczęcia każdego badania w świetle
przepisów GCP (1, 2, 3, 4). Nie znaleziono ponadto w prawodawstwie polskim szcze-
gółowych uregulowań prawnych dotyczących warunków ubezpieczenia badania kli-
nicznego. Wynika stąd, że kwestie odpowiedzialności czy odszkodowania w razie
poniesienia przez uczestnika ewentualnych szkód zdrowotnych w wyniku jego uczest-
nictwa w badaniu, podlegają ustawodawstwu powszechnemu. Jednak należy pod-
kreślić, że od początku 1992 Polska zobowiązała się do integracji z przepisami UE
w tym zakresie, te zaś mówią wyraźnie, że warunki ubezpieczenia badania muszą
być pacjentowi znane przed udzieleniem przez niego zgody na poddanie się bada-
niu klinicznemu (1, 2, 3, 4).

Odpowiedzialność za uczestnika badania klinicznego ponosi zawsze lekarz. Od-
powiedzialność ta jest zawodowa i karna. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o Urzę-
dzie Rejestracji (25) w Art. 25 ust. 1 stwierdza, że „Za prowadzenie badań klinicz-
nych odpowiedzialny jest lekarz lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje”.

Kodeks Karny w art. 27 reguluje kwestię odpowiedzialności lekarza za negatyw-
ne skutki eksperymentu medycznego. Otóż, jeśli badanie prowadzone jest zgodnie
z aktualną wiedzą i oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko, to w przypadku nie-
szczęśliwego zakończenia badania postępowanie lekarza nie jest przestępstwem (21).
Inne aspekty odpowiedzialności lekarza reguluje Kodeks Etyki Lekarskiej oraz
Ustawa o Izbach lekarskich (18, 25).
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Z przedstawionego przeglądu wynika, że w ostatnich latach wraz z przemiana-

mi ustrojowymi w Polsce oraz planowanym przystąpieniem do Unii Europejskiej

ważnym stał się problem nowoczesnej kodyfikacji prawnej badań klinicznych le-

ków. Wynika to z jednej strony ze wzrostu świadomości w zakresie praw człowieka,
tak osób stanowiących prawo, jak i całego społeczeństwa, z drugiej zaś – z rosnącej
liczby prowadzonych w Polsce badań klinicznych. Wiadomo nie od dziś, że za po-
stępem nauki nie nadąża automatycznie rozwój etyki i moralności wśród ludzi, a nad-
użycia czy podawanie nierzetelnych danych są w dziedzinie nauki równie częste, co
w innych sferach życia publicznego. Stąd też istnienie precyzyjnych regulacji praw-
nych dotyczących badań leków i materiałów medycznych i w ogóle badań z udzia-
łem ludzi jest tak ważne. Palącym problemem jest w szczególności brak szczegóło-

wego umocowania prawnego organów kontrolnych, oceniających rzetelność prze-

prowadzonych badań, jak to zostało już dawno określone np. w USA. Inicjatywa
Instytutu Leków w Warszawie, polegająca na powołaniu Działu Kontroli Badań
Klinicznych Leków, pierwszej tego typu instytucji w naszym kraju, zasługuje w tym
miejscu na szczególne podkreślenie.
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Zasady prowadzenia badań przedklinicznych
i klinicznych*

1. Źródła norm dotyczących badań przedklinicznych i klinicznych

Zagadnienie eksperymentów dokonywanych na ludziach budziło od dawna wie-
le kontrowersji i sporów na płaszczyźnie zarówno moralnej, medycznej, jak i praw-
nej. Badania takie bowiem, zwłaszcza po II wojnie światowej, w trakcie której były
prowadzone przez jednostki niemieckie i japońskie pseudonaukowe doświadcze-
nia łączące się z ogromnym cierpieniem i śmiercią tysięcy osób, pobudzały wyobraź-
nię opinii publicznej i inspirowały do rozważenia konieczności realizacji testów na
ludziach. Niewątpliwie jednak rozwój nauk medycznych uwarunkowany jest prze-
prowadzaniem badań na człowieku, gdyż tylko w taki sposób można osiągnąć war-
tościowe wyniki, niezbędne dla wypracowania nowych metod diagnostyki, terapii
i rehabilitacji. Nieuchronność badań klinicznych spowodowała, iż stopniowo wy-
pracowano stosowne zasady ostrożności minimalizujące sferę niebezpieczeństw gro-
żących uczestnikom eksperymentu oraz gwarantujące poszanowanie ich praw, a tak-
że warunkujące osiągnięcie istotnych dla nauki wyników. W polskiej praktyce zasa-
dy właściwego prowadzenia badań klinicznych mają swe źródło przede wszystkim
w ustawie o zawodzie lekarza1, której rozdział 4 poświęcony jest eksperymentom
medycznym. Ogólne normy ustawy zostały sprecyzowane wydanymi do niej aktami
wykonawczymi, a wśród nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej, poświęconym powoływaniu i trybowi działania komisji bioetycznych2. Po-

* Tekst napisany w oparciu o materiały udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (Good
Clinical Practice, Pharmacovigilance Guidekines) oraz informacje dostarczone przez Komisję Bioetyczną działa-
jącą przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Łodzi i Akademii Medycznej w Łodzi, a także Instytut Leków w War-
szawie i Zakłady „Polfa” S.A. w Łodzi.

1 Ustawa z dn. 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 28 z 1997 r., poz. 152 z późn. zm.).
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad

powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. Nr 47 z 1999r., poz. 480).
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nadto, duże znaczenie praktyczne ma w omawianej materii Ustawa o ochronie zwie-
rząt3  i wydane do niej akty wykonawcze oraz przepisy związane z rejestracją środ-
ków farmaceutycznych i materiałów medycznych4.

Obok aktów prawa powszechnego, znaczące są wytyczne zawarte w Zasadach
Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych. Zostały one opracowane w opar-
ciu o Deklarację Helsinską, poświęconą regulacji dotyczącej eksperymentów na
ludziach oraz o międzynarodowe standardy medyczne, etyczne i naukowe związa-
ne z planowaniem, prowadzeniem i dokumentowaniem badań klinicznych, uznane
w krajach Unii Europejskiej, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Materiały te po-
nadto uwzględniają wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Ich celem jest za-
gwarantowanie poszanowania praw osób uczestniczących w eksperymencie oraz
wskazanie reguł ostrożności w postępowaniu doświadczalnym. Poza tym, zasady te
zawierają wskazówki umożliwiające potwierdzenie wiarygodności uzyskanych da-
nych oraz uznawanie ich przez właściwe władze i ośrodki badawcze w różnych pań-
stwach. Prezentowane zalecenia zostały przyjęte w krajach Unii Europejskiej, Sta-
nach Zjednoczonych i Japonii z dniem 17 stycznia 1997r. jako obowiązujące zasady
tzw. dobrej praktyki klinicznej (Good Clinical Practice), w Polsce zaś ich stosowa-
nie zostało zalecone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

W zakresie badań porejestracyjnych, dotyczących nowych leków, podobną rolę
jak Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej, spełniają wytyczne dotyczące nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii (Pharmacovigilance guidelines), które obowiązu-
ją we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a w Polsce zostały zalecone przez Dy-
rektora Instytutu Leków. Zawierają one, między innymi, wskazania do zbierania
danych o działaniu (a zwłaszcza o niepożądanych skutkach) leków oraz wskazówki
dotyczące prowadzenia odpowiednich badań porejestracyjnych. Określają nadto
sposoby minimalizacji niebezpieczeństwa i poprawy stosunku korzyści do ryzyka
używanych środków farmaceutycznych.

Na straży praw osób poddanych doświadczeniom medycznym stoi również Kon-
wencja o prawach człowieka i biomedycynie, podpisana przez państwa Rady Euro-
py oraz inne kraje i Wspólnotę Europejską w 1997 r. Kwestii badań naukowych
poświęcony jest rozdział V Konwencji, który w szczególności zawiera przepisy
o ochronie osób poddanych badaniom (art. 16) oraz osób niezdolnych do wyraże-
nia zgody na przeprowadzenie eksperymentu (art. 17). Stanowi on również o zaka-
zie tworzenia embrionów ludzkich, przeznaczonych do celów naukowych (art. 18).

Dla prowadzenia badań klinicznych duże znaczenie mają również wskazówki i za-
lecenia udzielane przez organy nadzorujące, w szczególności niezależne komisje
bioetyczne.

3 Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 z 1997r., poz. 724 z późn. zm.).
4 Ustawa z dn. 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hur-

towniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz.U. Nr 105 z 1993 r., poz. 452 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 15 grudnia 1993r., w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materia-
łów medycznych (Dz.U. Nr 6 z 1994 r., poz. 24); Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 28
kwietnia 1993 r., w sprawie organizacji, trybu działania i wynagradzania członków Komisji Rejestracji Środków
Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych (M.P. Nr 24 z 1993 r., poz. 244).
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Ponadto, dla ustalenia trybu postępowania w toku badań oraz określenia sto-
sownych zasad ostrożności, zostają wypracowane odpowiednie procedury wewnątrz-
organizacyjne, wskazane przez tzw. sponsora badań lub placówki realizujące do-
świadczenie. Reguły te są zróżnicowane i dostosowane do zakresu badań i stopnia
grożącego niebezpieczeństwa.

2. Podmioty uczestniczące w realizacji badań

Podmioty biorące udział w pracach eksperymentalnych można podzielić na dwie
kategorie: osoby lub instytucje związane bezpośrednio z wykonaniem doświadcze-
nia oraz właściwe organy państwa, sprawujące nadzór nad badaniami.

Do pierwszej grupy należy sponsor i badacz.
Sponsorem5  jest osoba, organizacja lub instytucja, będąca inicjatorem badań,

zarządzająca nimi oraz zapewniająca odpowiednie środki finansowe, lokalowe i per-
sonalne, konieczne dla realizacji doświadczenia. Podmiot ten odpowiedzialny jest
za kierowanie badaniem i zbieranie oraz analizę uzyskanych danych. Dokonuje
nadto wyboru badacza, stosując kryteria uzależnione od rodzaju doświadczenia,
jego zakresu i swych potrzeb. Winien dobierać podmioty o odpowiednim wykształ-
ceniu, doświadczeniu, a w przypadku badaczy-instytucji, o stosownym wyposażaniu
i zapleczu sprzętowo-materiałowym oraz kadrowym. Wskazówki w tym zakresie
zawiera §7 Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, dotyczącego prze-
prowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych6 .

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badań klinicznych jest badacz (inve-
stigator). W sytuacji, gdy doświadczenie realizowane jest przez zespół osób, działa-
jących w ramach ośrodka naukowo-rozwojowego lub szpitala klinicznego, bada-
czem nazywa się kierownika tego zespołu. W procesie doświadczalnym mogą brać
udział tzw. współbadacze (subinvestigators), którzy zostają wyznaczeni przez bada-
cza do wykonywania określonych czynności lub ich nadzorowania oraz mający upraw-
nienia do podejmowania istotnych decyzji dotyczących badania (np. asystenci, sta-
żyści itp.). Jeśli projekt ma charakter wieloośrodkowy, co oznacza, że jest realizo-
wany w oparciu o jeden protokół, ale w kilku placówkach badawczych, konieczne
jest wyznaczenie podmiotu koordynującego działania poszczególnych ośrodków –
koordynatora badania (coordinating investigator).

W Polsce, zgodnie z powołanym powyżej Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opie-
ki Społecznej, jednostkami upoważnionymi do prowadzenia badań laboratoryjnych
środków farmaceutycznych i materiałów medycznych są jednostki badawczo-rozwo-
jowe: Instytut Leków, Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, In-
stytut Hematologii oraz laboratoria jakości leków, wchodzące w skład inspektoratów

5 Nazwy podmiotów występujących w procedurze doświadczalnej za: Good Clinical Practice, tłumaczenie polskie:
Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.

6 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 6 kwietnia 1993 r. w sprawie wykazu jednostek upoważ-
nionych do przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzania tych badań
(M.P. Nr 20 z 1993 r., poz. 196).



84

Rafał Kubiak

nadzoru farmaceutycznego. Badania kliniczne realizowane są natomiast przez szpi-
tale kliniczne oraz oddziały szpitalne udostępnione na potrzeby klinik.

Za uczestnika badania (trial subject) uznaje się osobę poddającą się doświadcze-
niu, niezależnie od tego, czy otrzymuje testowaną substancję lub wykonywany na
niej jest odpowiedni zabieg, czy też należy do grupy kontrolnej. W sytuacji, gdy
uczestnik nie ma zdolności do wyrażenia prawnie relewantnej zgody, w jego imie-
niu jest ona wyrażana przez przedstawiciela prawnego (legally acceptable representa-
tive), którym może być zarówno osoba fizyczna (np. rodzic), jak i prawna. Jeśli
natomiast ani osoba mająca być uczestnikiem badania, ani jej przedstawiciel praw-
ny nie posiadają umiejętności czytania, konieczne jest wskazanie tzw. bezstronnego

świadka (impartial witness). Jest to podmiot niezaangażowany w badania, niepozo-
stający w stosunku zależności od badacza lub sponsora. Jego zadaniem jest odczy-
tanie w obecności uczestnika eksperymentu formularza świadomej zgody i innych
informacji dla niego przeznaczonych.

Do kategorii podmiotów sprawujących nadzór nad prowadzonymi doświadcze-
niami zalicza się przede wszystkim tzw. Niezależną Komisję Bioetyczną (Independent
Ethics Committeee). W myśl Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej, winna się ona skła-
dać zarówno z osób zawodowo związanych z medycyną, jak też z osób spoza środo-
wiska medycznegoi. Jej zadaniem jest dokonywanie obiektywnej i bezstronnej oce-
ny protokołu badań, doboru badaczy, sprzętu oraz uczestników badania, w celu
zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa wykonywanych badań oraz posza-
nowania praw osób w nich uczestniczących.

W prawie polskim podstawą prawną powołania takiej instytucji jest art. 29 usta-
wy o zawodzie lekarza.

W procesie nadzoru mogą również uczestniczyć inne organy państwa nazywane
odnośnymi władzami (regulatory authorities). Są to instytucje państwowe, posiadają-
ce uprawnienia władcze w stosunku do sponsora i badacza, władne ustalać odpo-
wiednie przepisy oraz dokonywać weryfikacji prezentowanych danych i przeprowa-
dzać inspekcje. W Polsce działalnością taką zajmuje się Centralna Ewidencja Ba-
dań Klinicznych w Warszawie.

3. Procedura badawcza

Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej sugerują, iż inicjatorem badań jest zawsze
sponsor. Sporządza on plan badań nieklinicznych oraz klinicznych, opierając się na
wskazaniach odpowiednio wykwalifikowanych osób np. statystyków medycznych,
farmakologów klinicznych i lekarzy.

Badania niekliniczne (nonclinical study) obejmują wszelkie doświadczenia biome-
dyczne, które nie są prowadzone z udziałem człowieka. Przykładowo, może to być
opracowywanie modeli i wzorów matematycznych oraz chemicznych, dokonywanie
symulacji komputerowych oddziaływania określonych substancji na inne, hodowla
tkankowa, doświadczenia z udziałem zwierząt. W tej fazie sponsor oraz badacz winni
przestrzegać ogólnych reguł ostrożności, które wymagane są ze względu na stopień
niebezpieczeństwa i specyfikę prac badawczych. Zasady te mogą wynikać z aktów
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normatywnych, jak i wypracowanych w ośrodkach badawczych, odpowiednich regu-
laminów i zaleceń, minimalizujących zagrożenia. Znajdą tu, na przykład, zastosowa-
nie przepisy zawarte w rozdziale 10 kodeksu pracy, zatytułowanym bezpieczeństwo
i higiena pracy; Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej7  poświęcone
kryteriom i sposobie klasyfikacji substancji chemicznych, groźnych dla zdrowia czło-
wieka, sposobowi ich przechowywania i znakowania oraz sporządzania tzw. kart cha-
rakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych; Rozporządzenie Ministra Prze-
mysłu i Handlu ustalające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, sto-
sowaniu, transporcie nadtlenków organicznych8; Rozporządzenie Rady Ministrów
z 18 czerwca 1968 r. dotyczące postępowania z substancjami emitującymi promienio-
wanie jonizujące9; czy też Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1
grudnia 1998 r. poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i ergonomii pracy na sta-
nowiskach z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe10 .

Kończąc przykładową prezentację aktów prawnych, mogących mieć zastosowanie
w zakresie ustalania reguł ostrożności na etapie badań przedklinicznych, należy wska-
zać, iż nieprzestrzeganie wspomnianych przepisów może skutkować odpowiedzialno-
ścią karną, przewidzianą w art. 220 k.k. Norma ta sankcjonuje zachowanie osoby od-
powiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy, polegające na niedopełnieniu wyni-
kających stąd obowiązków. Czyn taki może więc polegać na zaniedbaniach natury
organizacyjnej, wadliwym nadzorze, braku przekazania odpowiednich środków finan-
sowych na szkolenia z zakresu bhp., czy na właściwy sprzęt ochronny itp. Skutkiem
zaniechań jest stworzenie stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu11. Jeśli natomiast stan zagrożenia, stanowiący zna-
mię czynu opisanego w art. 220 k.k., nie powstanie, może mieć zastosowanie art. 218§1
k.k. Przepis ten zawiera sankcję za złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowni-
ka, a zatem również uprawnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy12 . W sytuacji
natomiast, gdy naruszenia nie będą dokonywane uporczywie lub złośliwe, a zatem

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 sierpnia 1997 r., w sprawie substancji chemicz-
nych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia (Dz.U. Nr 105 z 1997 r., poz. 671). Jako niebezpieczne
substancje chemiczne kwalifikuje ono między innymi substancje łatwo palne, toksyczne, żrące, uczulające, ra-
kotwórcze, mutagenne.

8 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 1 marca 1995r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz.U.
Nr 37 z 1995 r., poz. 181). Na mocy tej regulacji, podmiot prowadzący zakład, wykorzystujący tego typu sub-
stancje, winien zapewnić odpowiednią infrastrukturę oraz wyposażenie sprzętowe, gwarantujące bezpieczeń-
stwo używania tych substancji np. teren zakładu winien być ogrodzony i chroniony przed dostępem osób trze-
cich; wokół zakładu powinny znajdować się wyznaczone strefy ochronne, w których zabronione jest używanie
otwartego ognia, budowy dróg, przebywania osób postronnych; budynki muszą mieć odpowiednią klasę odpor-
ności ogniowej itp.

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18 czerwca 196 8r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr 20 z 1968 r., poz. 122).

10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 z 1998 r., poz. 973).

11 W.Wróbel [w:] A.Zoll (red.): Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t.II, Kraków 1999, s. 697-699.
12 J.Wojciechowski: Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo, Warszawa 2000, s. 417-418. Zgodnie z art. 15 k.p. podsta-

wowym obowiązkiem pracodawcy, stanowiącym zasadę prawa pracy i skorelowanym z nim uprawnieniem pracowni-
ka, jest zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Uporczywe lub złośliwe naru-
szanie tego uprawnienia możne zatem stanowić podstawę zastosowania art. 218§1 k.p. Por. L. Florek, T. Zieliński:
Prawo pracy, Warszawa 1999., s. 144; U. Jackowiak (red.): Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2001, s. 42-43.
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z odpowiednim stopniem determinacji i wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, podsta-
wą odpowiedzialności może być art. 283 k.p. Przepis ten opisuje wykroczenie polega-
jące na nieprzestrzeganiu przepisów lub zasad bhp. i zawiera sankcję w postaci grzyw-
ny. Wykroczenie to ma charakter formalny, gdyż odpowiedzialność powstaje bez wzglę-
du na wywołanie ujemnych skutków dla pracownika13.

Nadto, niestosowanie reguł ostrożności, ujętych w odpowiedniej normie praw-
nej, a także w opracowanych regulaminach wewnątrzorganizacyjnych, staje się
wykładnikiem oceny prawidłowości postępowania eksperymentatora. W przypad-
ku, gdy weryfikacja okaże się ujemna, stanie się to przyczynkiem do wyłączenia
zastosowania art. 27 k.k., a zatem sprawca naruszeń (eksperymentator, sponsor lub
badacz) będzie mógł ponieść odpowiedzialność za skutki przewidziane w stosowa-
nych przepisach kodeksu karnego (np. za przestępstwa przeciwko życiu lub zdro-
wiu).

Etapem badań przedklinicznych jest dokonanie doświadczeń na zwierzętach.
Konieczność taka wynika pośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej, dotyczącego rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycz-
nych14. Warunkiem formalnym skuteczności wniosku o wpis środka farmaceutycz-
nego do rejestru jest bowiem przedłożenie szeregu dokumentów wskazanych w za-
łączniku do rozporządzenia, między innymi dotyczących wyników badań toksyko-
logicznych i farmakologicznych przeprowadzonych na zwierzętach. Ponadto, wy-
móg dokonania badań na zwierzętach statuują Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej
wskazując, iż tzw. Broszura Badacza (omówiona szerzej w dalszej części opracowa-
nia), winna między innymi zawierać wyniki badań dokonanych na zwierzętach, ze
wskazaniem ich gatunków, liczby i płci.

Procedury związane z używaniem zwierząt do celów doświadczalnych reguluje
rozdział 9 ustawy o ochronie zwierząt15  oraz przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie delegacji ustawowych, zawartych w tym rozdziale. Przeprowadzenie badań
dozwolone jest wyłącznie w powołanych do tego celu placówkach, których wykaz
zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r.16 .

Rozpoczęcie procedury badawczej uzależnione jest od uzyskania pozytywnej
opinii lokalnej komisji etycznej (art. 28 ust.7), której strukturę organizacyjną oraz
zadania i tryb postępowania reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 kwiet-
nia 1999 r.17.

Procedura opiniodawcza wszczynana jest w wyniku złożenia przez podmiot, chcący
przeprowadzić doświadczenia, stosownego wniosku, rozpatrywanego przez komi-

13 U. Jackowiak (red.): Kodeks..., s. 733-734.
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 15 grudnia 1993r., w sprawie rejestru środków

farmaceutycznych i materiałów medycznych (Dz.U. Nr 6 z 1994 r., poz. 24).
15 Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (Dz.U,. Nr 111 z 1997 r., poz. 724 z późn. zm.).
16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17 listopada 1999 r., w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnio-

nych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. Nr 99 z 1999 r., poz. 1159).
17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 kwietnia 1999r., w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw

Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U.
Nr 38 z 1999 r., poz. 361).
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sję (§24 ust 1 oraz §26 ust.1). Opinia jest wydawana w formie uchwały, która zapa-
da większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków (§28 ust. 1).

Od uchwały komisji lokalnej przysługuje odwołanie do Komisji Krajowej, która
rozstrzyga sprawę ostatecznie.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii lokalnej komisji bioetycznej badacz może pod-
jąć czynności związane z przeprowadzeniem doświadczenia. Art. 31 ustawy o ochro-
nie zwierząt zabrania wykonywania pewnych eksperymentów. Zakazane jest zatem
pozbawianie zwierząt możliwości wydawania głosu, przeprowadzanie testów środ-
ków kosmetycznych lub higienicznych, chyba że brak metody alternatywnej, nie-
zbędnej dla uzyskania poszukiwanych rezultatów; przeprowadzania doświadczeń
dla celów dydaktycznych, jeśli powodują zbędne cierpienie zwierząt, a cel może być
osiągnięty w inny sposób.

Zasady wykonywania doświadczeń reguluje art. 30, który stanowi, iż ekspery-
menty powodujące ból winny być prowadzone w znieczuleniu ogólnym albo miej-
scowym i tylko raz na tym samym zwierzęciu. Powtórne dokonanie badań tego sa-
mego egzemplarza jest uwarunkowane wyłącznie naturą doświadczenia. Wykona-
nie eksperymentu bez znieczulenia jest możliwe tylko wówczas, gdy jest to nie-
zbędne dla dobra nauki i za każdorazową zgodą lokalnej komisji etycznej. Jeśli
przedmiotem badań są gatunki o wyższym rozwoju czynności psychicznych, które
po przeprowadzeniu badań są zdolne do życia, powinny być leczone, a badacz ma
obowiązek zapewnić im warunki dalszej egzystencji. Jeżeli natomiast zakres badań
objął rozległą interwencję chirurgiczną, zwierzę powinno być uśmiercone przed
ustaniem działania narkozy.

Nieprzestrzeganie wymienionych regulacji skutkuje odpowiedzialnością karną
przewidzianą w art. 37, który określa sankcję w postaci kary aresztu albo grzywny.
Karalne są również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do wykroczeń wskaza-
nych w tym przepisie. Ponadto organ orzekający może zadecydować o środku kar-
nym w postaci przepadku zwierzęcia oraz narzędzi i przedmiotów służących do
popełnienia wykroczenia, a także zastosować nawiązkę w wysokości do 1000 zł na
cel związany z ochroną zwierząt.

Po zakończeniu etapu badań nieklinicznych następuje badanie kliniczne (clinical
trial/study). Zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej jest to badanie z udzia-
łem ludzi, ukierunkowane na odkrycie lub weryfikację działań klinicznych, farmako-
logicznych lub farmakodynamicznych produktu medycznego albo w celu identyfika-
cji działań niepożądanych takiego produktu, oceny jego wchłaniania, dystrybucji,
metabolizmu i wydalania, skuteczności, a także bezpieczeństwa stosowania.

Wstępnym etapem procedury badawczej jest sporządzenie przez sponsora tzw.
protokołu badania klinicznego (protocol). Szczegółowa treść protokołu uzależnio-
na jest od typu i zakresu doświadczenia, jednakże Zasady Dobrej Praktyki Klinicz-
nej określają stałe elementy protokołu, które winny znaleźć się w nim zawsze. Są to
w szczególności informacje o podmiotach prowadzących badanie oraz o podsta-
wach, celu i przebiegu badania. Największą część protokołu stanowią informacje
o przebiegu badania. Winien znaleźć się tu plan określający etapy doświadczenia
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z wyszczególnieniem kolejnych ogniw prac badawczych oraz adnotacje o sposobie
przeprowadzenia testu, a zwłaszcza o metodzie doboru uczestników, czasie pod-
dawania próbie pojedynczych badanych, a także opis metod statystycznych i kryte-
ria oceny bezpieczeństwa prowadzonych obserwacji.

Treść protokołu wieńczy regulacja określająca możliwości publikacji danych,
zebranych w toku doświadczenia.

Kolejnym dokumentem, którego przygotowanie jest obowiązkiem sponsora, jest
tzw. Broszura Badacza (Investigators Brochure). Celem jej opracowania jest udo-
stępnienie badaczowi oraz innym podmiotom zaangażowanym w proces doświad-
czalny danych klinicznych i nieklinicznych, mających istotne znaczenie dla prowa-
dzenia eksperymentu. Stanowi ona zatem uzupełnienie protokołu, ułatwiającym
badaczowi i podległemu mu personelowi zrozumienie istoty eksperymentu, zasad
kontroli i bezpieczeństwa nad pracami oraz zawiera uzasadnienie sposobu postę-
powania medycznego z uczestnikami badań klinicznych.

Dokument ten winien być aktualizowany w miarę uzyskiwania informacji istot-
nych dla przebiegu doświadczenia, przy czym Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej
sugerują, iż weryfikacja zapisów powinna być dokonywana przynajmniej raz w roku.

Broszura przekazywana jest badaczowi, a za jego pośrednictwem podległemu
mu personelowi, który bezpośrednio wykonuje doświadczenie oraz komisji bioetycz-
nej. Układ tego dokumentu uzależniony jest od typu i zakresu doświadczenia.

Kolejnym ogniwem badań klinicznych jest rekrutacja uczestników eksperymen-
tu, którzy są dobierani w oparciu o kryteria wyznaczone założeniami, celem i zakre-
sem doświadczenia. W przypadku badań t e r a p e u t y c z n y c h są to najczęściej
osoby z określonymi schorzeniami, które mogą podlegać ewentualnemu leczeniu
za pomocą testowanych substancji lub metod. W gronie uczestników badania mogą
się znaleźć zarówno osoby posiadające możliwość udzielenia świadomej zgody, jak
i nie mające takiej możliwości np. dzieci, osoby niepoczytalne itd. Natomiast do
badań n i e t e r a p e u t y c z n y c h należy wybierać w zasadzie osoby posiadające
pełną możliwość wyrażenia prawnie relewantnej zgody. Wyjątkowo dopuszczalne
jest prowadzenie badań na osobach nie mających takiej możliwości, jeśli zaaprobu-
ją to ich przedstawiciele ustawowi (prawni) i analogiczne badania nie mogą być
zrealizowane z udziałem osób mogących wyrazić prawnie relewantną zgodę. Rysu-
je się tu jednak problem rozbieżności między poglądem samego uczestnika ekspe-
rymentu, a zdaniem jego przedstawiciela. W sytuacji, gdy podopieczny wyraża zgo-
dę na doświadczenie przy sprzeciwie jego przedstawiciela (np. ze względów wyzna-
niowych), a określony eksperyment leczniczy jest konieczny dla ratowania życia lub
uchronienia danej osoby przed kalectwem, badacz winien nie brać pod uwagę sprze-
ciwu przedstawicieli, lecz skontaktować się z sądem opiekuńczym, który wyda orze-
czenie w tym przedmiocie. Postulat taki głoszony w nauce prawa18 znalazł swe nor-

18 Por.: H. Brokman, S.Szer: Ingerencja sądu w braku zgody rodziców na szpitalne leczenie dziecka, PiP nr 10 z 1953 r.,
s.531; M. Sośniak: Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1977, s.63; M.Nesterowicz: Prawo medyczne,
Toruń 1994, s. 65-66; tenże: Glosa do wyroku SN z dnia 17 marca 1977 r., NP. nr 9 z 1978., s. 1371.
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matywne odzwierciedlenie w art. 25 ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza. Przepis ten
przewiduje, iż w sytuacji odmowy udzielenia zezwolenia przez przedstawiciela, jego
zgodę może zastąpić takie orzeczenie. Rozwiązanie to nie ma jednak zastosowa-
nia, gdy małoletni ma brać udział w eksperymencie badawczym. Wówczas bowiem
orzeczenie takie nie może zastąpić zgody przedstawiciela ustawowego19. Bardziej
problematyczny wypadek ma miejsce, gdy przedstawiciel wyraża zgodę przy rów-
noczesnym sprzeciwie podopiecznego. Wydaje się, iż udzielenie zezwolenia nie
będzie skuteczne, jeśli dobro małoletniego nie wymaga przeprowadzenia prac eks-
perymentalnych. Zwłaszcza ostro to widać w sytuacji, gdy rodzice oddają swe dzieci
jako „materiał badawczy”, za co dostają wynagrodzenie lub odnoszą inną korzyść
materialną lub osobistą. Należy zgodzić się z poglądem J. Sawickiego, który twier-
dził, iż uzyskana w tej drodze aprobata nie byłaby zgodna z zasadami współżycia
społecznego, a więc nie miałaby znaczenia prawnego20. Ponadto rodzice zobowią-
zani są na mocy art. 96 k.r.o. do troszczenia się o rozwój duchowy i fizyczny dziecka
oraz opieki nad nim. Jeśli zaś z tego obowiązku się nie wywiązują (np. nadużywają
swej władzy przez „sprzedaż” dziecka jako przedmiotu badań), mogą być przez sąd
opiekuńczy pozbawieni władzy rodzicielskiej (art. 111§1 k.r.o.). Podobne rozwią-
zanie przewidziane jest dla opiekuna małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnio-
nej. Opiekun zobowiązany jest bowiem do wykonywania swych obowiązków w kie-
runku wskazanym dobrem podopiecznego, a jeśli nie zadośćuczyni tej powinności,
sąd opiekuńczy zwalnia go ze sprawowania opieki (art. 169§2 k.r.o.). Wydaje się, iż
w omawianym przypadku, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości eksperymenta-
tor winien zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie sprawy.

Dodatkowym warunkiem legalizującym wykonywanie eksperymentów na oso-
bach, które nie są w stanie udzielić prawnie skutecznej zgody, jest stwierdzenie
niewielkiego ryzyka. Przesłanką formalną w takiej sytuacji jest wyraźna akceptacja
planowanego doświadczenia, wyrażona przez komisję bioetyczną.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zawodzie
lekarza pewne kategorie podmiotów nie mogą uczestniczyć w eksperymencie ba-
dawczym. Dotyczy to osób ubezwłasnowolnionych, żołnierzy służby zasadniczej
oraz osób pozbawionych wolności. Uzasadnieniem tego rozwiązania jest przyję-
cie tezy o wymogu relewantności zgody uczestnika eksperymentu, która w przy-
padku wymienionych osób mogłaby być wątpliwa (np. ze względu na stosunek
zależności występujący w wojsku lub zakładach karnych). Jako istotne wydaje się
również wprowadzenie do omawianego przepisu zakazu wykonywania ekspery-
mentów badawczych na dziecku poczętym. W pierwotnym brzmieniu ustawa o za-
wodzie lekarza nie zawierała takiego ograniczenia, co spotkało się z krytyką w li-
teraturze21  i zaowocowało projektem zmian kodeksu karnego, zgłoszonym 28 maja
1998 r. (druk nr 429). Projektodawcy proponowali wprowadzenie art. 27a, we-

19 M.Filar: Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 279.
20 J. Sawicki: Ryzyko stosowania nowych leków w świetle przepisów projektu k.k., „Palestra” nr 3 z 1963 r., s.52.
21 Por. M. Nesterowicz: Nowe ustawodawstwo medyczne (osiągnięcia i błędy), PiP nr 9 z 1997 r., s.9-11.
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dług którego doświadczenia na dziecku poczętym byłyby dopuszczalne tylko wów-
czas, gdyby służyły ochronie życia i zdrowia matki lub dziecka poczętego. Ponad-
to wyjątki od zakazu zawarte były w §2, który dopuszczał badania przedurodze-
niowe, nie zwiększające wyraźnie ryzyka poronienia, gdy: l. dziecko poczęte nale-
ży do rodziny obciążonej genetycznie; 2. istnieje podejrzenie występowania cho-
roby genetycznej możliwej do wyleczenia, zaleczenia bądź ograniczenia jej skut-
ków w okresie płodowym, albo 3. istnieje podejrzenie ciężkiego uszkodzenia pło-
du. W uzasadnieniu do projektu, jego twórcy wskazywali na konieczność uzupeł-
nienia istniejącej regulacji karnej o przepisy chroniące życie poczęte. Wymóg taki
– ich zdaniem – wynikał z uwzględnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
z 28 maja 1997 r.22 , które potwierdzało, iż życie i zdrowie dziecka poczętego są
dobrami pozostającymi pod ochroną prawa. Projektodawcy uznali, iż wskazanie
to winno stanowić dyrektywę dla ustawodawcy, również w zakresie skonstruowa-
nia właściwego unormowania prawnokarnego. Zaproponowane zmiany nie stały
się jednak prawem obowiązującym. Uwzględnienie postulatów ochrony dziecka
poczętego nastąpiło natomiast w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, która
miała miejsce 8 lipca 1999 r. Zgodnie z art. 2 tej ustawy rozszerzono katalog pod-
miotów objętych zakazem dokonywania eksperymentów badawczych, wprowa-
dzając do niego dziecko poczęte. Niewątpliwie to posunięcie legislacyjne było
słuszne i odpowiadające ochronie życia poczętego deklarowanej w Konstytucji RP.

Przystępujący do badań uczestnik eksperymentu winien być zapoznany z szere-
giem informacji, niezbędnych dla udzielenia świadomej zgody. Zakres przekazy-
wanych danych wyznaczony jest ogólnie przez art. 27§2 k.k. oraz 24 ustawy o zawo-
dzie lekarza. Precyzyjnie natomiast wyszczególnienie wyjaśnień i danych, przekazy-
wanych potencjalnemu uczestnikowi eksperymentu, określają Zasady Dobrej Prak-
tyki Klinicznej. W szczególności należy wskazać takiej osobie: cel badania, oczeki-
wane korzyści oraz stopień ryzyka, a także omówić etapy i sposoby przebiegu testu.
Ponadto, osoba biorąca udział w teście winna być poinformowana o możliwości
rezygnacji z uczestnictwa w nim, na każdym jego etapie, bez jakichkolwiek konse-
kwencji lub utraty korzyści, jeśli jest do nich uprawniona. Jeżeli założenia projektu
badawczego przewidują rekompensatę finansową dla uczestników, należy ich po-
wiadomić o kwocie i sposobie wypłaty wynagrodzenia. Ponadto, podmioty uczest-
niczące w badaniu winny wiedzieć o możliwości uzyskania odszkodowania na wy-
padek powstania szkody w związku z udziałem w doświadczeniu. Nieodzowną in-
formacją jest również wskazanie zasad kontroli i trybu nadzoru nad projektem,
sprawowanego przez organy wyznaczone przez sponsora oraz podmioty zewnętrz-
ne np. komisję bioetyczną. Całość podawanych informacji dopełnia powiadomie-
nie uczestnika o możliwych okolicznościach uzasadniających przerwanie ekspery-
mentu przed czasem oraz wskazanie daty planowanego zakończenia prac badaw-
czych.

22 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 28 maja 1997 r., K26/29 (OTK Zbiór Urzędowy Nr 2/97).
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Po otrzymaniu informacji uczestnik zapoznaje się z tzw. formularzem świadomej
zgody i jeśli nadal chce wziąć udział w procedurze doświadczalnej – podpisuje go.

W sytuacji, gdy osoba taka nie może udzielić prawnie relewantnej zgody, nie-
zbędne jest uzyskanie stosownego oświadczenia, pochodzącego od jej przedstawi-
ciela ustawowego (prawnego). Nie zmienia to jednak faktu, iż osoby takie powinny
być również poinformowane o planowanych pracach badawczych, z zachowaniem
stylu językowego, dostosowanego do ich poziomu i rozeznania i jeśli są do tego
zdolne, powinny także podpisać i datować formularz zgody. Jeżeli natomiast, za-
równo osoba, która ma uczestniczyć w projekcie, jak i jej przedstawiciel ustawowy
(prawny) nie potrafią czytać (wydaje się, iż w warunkach polskich, wypadek taki
będzie rzadko spotykany), przy rozmowie na temat zgody na udział w badaniu wi-
nien uczestniczyć bezstronny świadek.

W przypadkach nagłych, gdy nie można uzyskać zgody uczestnika (lub jego
przedstawiciela ustawowego/prawnego), przeprowadzenie badania jest uwarunko-
wane spełnieniem przesłanek zawartych w protokole, opracowanym przez sponso-
ra i zatwierdzonym przez komisję bioetyczną. Wskazania te winny tak określać za-
sady postępowania, aby maksymalnie chronić dobro badanego, zapewnić mu bez-
pieczeństwo i poszanowanie jego praw. O podjętym doświadczeniu należy poin-
formować zainteresowanego (lub jego przedstawiciela ustawowego/prawnego)
niezwłocznie i zwrócić się do niego z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację
uczestnictwa. Obecna regulacja tej problematyki, zawarta w ustawie o zawodzie
lekarza, nastręcza jednak wiele wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 8 do-
puszczalne jest przeprowadzenie eksperymentu medycznego (zarówno lecznicze-
go, jak i badawczego) bez zgody osoby mu poddanej. Legalność doświadczenia
uwarunkowana jest wówczas spełnieniem dwóch przesłanek: musi wystąpić przy-
padek nie cierpiący zwłoki oraz bezpośrednie zagrożenie życia. Tak ujęta regulacja
– jak słusznie twierdzi M. Filar – otwiera drogę do szerokiego podejmowania prac
doświadczalnych, mimo braku zgody probanta23. Rozwiązanie to koresponduje
w pewnym sensie z unormowaniem art. 33 ustawy o zawodzie lekarza, który do-
puszcza wykonanie świadczeń zdrowotnych lub badań, mimo braku zgody pacjen-
ta, jeśli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na jego stan lub
wiek nie można uzyskać od niego zgody. O ile zatem konstrukcję tę można by zaak-
ceptować również na gruncie eksperymentu leczniczego, ukierunkowanego na po-
prawę zdrowia pacjenta, to wydaje się być ona nie do przyjęcia w zakresie doświad-
czeń badawczych. Z art. 25 ust. 8. nie wynika natomiast, iż ujęta w tym przepisie
dyspensa dla badacza, obejmuje tylko doświadczenia lecznicze. Ponadto norma ta
akcentuje istnienie bezpośredniego zagrożenia życia, nie podając, o czyje życie cho-
dzi. Można zatem sądzić, iż niebezpieczeństwo to może grozić innym osobom, niż
sam probant. W takich okolicznościach wykonanie eksperymentu badawczego w celu
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zagrażającego dobrem prawym in-

23 M.Filar: Lekarskie..., s. 279.



92

Rafał Kubiak

nego podmiotu, winno być rozpatrywane raczej przez pryzmat stanu wyższej ko-
nieczności, niźli w aspekcie tzw. kontratypu dozwolonego eksperymentu (art.
27 k.k.). Przyjmując takie rozwiązanie, należy opowiedzieć się za ograniczeniem
wypadków prowadzenia doświadczeń bez zgody ich uczestników, tylko do ekspery-
mentów leczniczych24. Obecna zaś regulacja w zbyt małym stopniu gwarantuje po-
szanowanie autonomii uczestników badań i umożliwia rozszerzenie zakresu testów
ponad miarę wskazaną przez ratio legis art. 27 k.k.

Formularz świadomej zgody stanowi załącznik do wniosku składanego do komi-
sji bioetycznej, a jego kopia winna być doręczona badanemu (lub jego przedstawi-
cielowi ustawowemu/prawnemu) bezpośrednio przed rozpoczęciem konkretnego
testu. Formularz ten musi być aktualizowany podczas przebiegu procedur badaw-
czych i obejmować dodatkowe informacje, które badacz powziął w trakcie doświad-
czenia (pochodzące zarówno ze źródeł zewnętrznych np. literatury przedmiotu, jak
i uzyskane na skutek przeprowadzenia dotychczasowych obserwacji). Każdorazo-
wa aktualizacja wymaga własnoręcznego podpisu i datowania, dokonanego przez
uczestnika eksperymentu.

Zebrana dokumentacja uzasadnia podjęcie starań o uzyskanie pozytywnej opinii
o dopuszczeniu prac badawczych do realizacji, wydawanej przez tzw. komisję bio-
etyczną.

Niezależna Komisja Etyczna (Institutional Review Board), to zgodnie z Zasada-
mi Dobrej Praktyki Klinicznej niezależny organ, składający się z lekarzy i naukow-
ców oraz innych członków, posiadających odpowiednie kwalifikacje (np. etyków,
prawników), którego zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo oraz dobro i posza-
nowanie praw uczestników badania. Dokonuje on oceny sposobu prowadzenia pro-
jektu, weryfikuje i zatwierdza przedstawianą przez sponsora lub badacza, doku-
mentację oraz akceptuje tryb postępowania doświadczalnego, a w szczególności
uzyskania zgody uczestnika testu.

W prawie polskim podstawą prawną, na mocy której działają komisje nazywane
bioetycznymi, jest art. 29 ustawy o zawodzie lekarza. Szczegółowy tryb powoływa-
nia, finansowania i działania komisji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 11 maja 1999 r.25  oraz regulaminy, wydawane przez organy
powołujące poszczególne komisje.

Wszczęcie procedury wydania opinii o dopuszczalności przeprowadzenia prac
badawczych następuje po złożeniu wniosku oraz stosownej dokumentacji przez
podmiot zamierzający zrealizować doświadczenie. Elementy składowe treści wnio-
sku wskazane są w §4 ust. 2 rozporządzenia oraz w regulaminach wewnątrzorgani-
zacyjnych komisji. Do wniosku należy dołączyć aneksy, które zostały podane w §4
ust. 3 rozporządzenia. Ich katalog może zostać poszerzony w regulaminie danej

24 M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2000, s. 142.
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 maja 1999 r., w sprawie szczegółowych zasad

powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. Nr 47 z 1999 r., poz. 480).
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komisji bioetycznej. Ponadto wymagane jest również złożenie przez wnioskodawcę
oświadczenia o wyłączności, w którym stwierdza on, że przedłożony do zaopinio-
wania projekt nie był przedmiotem prac innej komisji bioetycznej.

Postępowanie opiniodawcze jest odpłatne, stąd też wymaga się od wnioskodawcy
złożenia kserokopii potwierdzenia wpłaty lub przelewu należności za rozpatrzenie wnio-
sku (wyjątkowo wnioskodawca może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku pokrycia
kosztów wydania opinii, jeśli planowane przedsięwzięcie jest niesponsorowane).

Całość dokumentacji, a zatem zarówno wniosek, jak i dołączone do niego anek-
sy, winny być sporządzone w języku polskim.

Proces opiniodawczy wieńczy tajne głosowanie, które jest wiążące, jeśli uczestni-
czyło w nim quorum ustalone w regulaminie wewnątrzorganizacyjnym. Uchwały
zapadają większością głosów członków komisji, obecnych na posiedzeniu.

W opinii, oprócz stanowiska komisji co do aprobaty realizacji danego projektu
badawczego, mogą znaleźć się również wskazówki i dodatkowe warunki dopusz-
czalności jego przeprowadzenia.

Treść uchwały przekazywana jest niezwłocznie przez Przewodniczącego wnio-
skodawcy oraz podmiotowi kierującemu placówką, w której badania mają być pro-
wadzone.

Od podjętej przez komisję bioetyczną uchwały przysługuje odwołanie do Odwo-
ławczej Komisji Bioetycznej, powołanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej po uzgodnieniu z Naczelną Radą Lekarską. Komisja ta działa w Departamen-
cie Nauki Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie. Odwoławcza
Komisja Bioetyczna rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od dnia jego wnie-
sienia i jej decyzja jest ostateczna.

Po uzyskaniu przez wnioskodawcę pozytywnej opinii o dopuszczalności prac ba-
dawczych, można przystąpić do realizacji programu eksperymentalnego, którego
ogniwa zostały ustalone w protokole badania klinicznego.

Przeprowadzenie doświadczenia jest najczęściej uwarunkowane (zwłaszcza
w przypadku testów nowych leków) od dostarczenia badanego produktu. Odpo-
wiedzialnym za proces przygotowania, zabezpieczenia i dystrybucji substancji jest
sponsor. Określa on bowiem pisemne instrukcje dla badacza wskazując sposób wła-
ściwego przechowywania, magazynowania, podawania i zwrotu niewykorzystanego
produktu. Ponadto winien on odpowiednio opakować, oznaczyć i etykietować sub-
stancje26, tak by można było zachować warunki bezpieczeństwa oraz z łatwością
ustalić ilość zużytego produktu, czas jego podania i wielkość zwrotów itp.

26 Sposób oznakowania jest uzależniony od rodzaju substancji. W przypadku środków chemicznych wydaje się, że
będzie miało zastosowanie Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 sierpnia 1997 r.,
w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Zgodnie z §5 ust. 1 tego aktu,
etykieta winna zawierać między innymi informacje o nazwie substancji, jej składnikach, znaki ostrzegawcze wska-
zane w załączniki nr III rozporządzenia wraz z ich legendą, określenie rodzaju zagrożeń oraz prawidłowe postę-
powanie z niebezpieczną substancją chemiczną. Istotna jest również forma umieszczonych znaków i napisów.
Zastosowana kompozycja kolorystyczna i układ znaków musi umożliwiać łatwe odróżnienie ich od tła i być wyra-
zisty. Dodatkowo Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej wymagają, by sponsor umieścił na etykiecie kod i oznakowa-
nie, umożliwiające prowadzenie badań metodą ślepej próby – jeśli taka jest stosowana w danym badaniu.
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Zadaniem badacza jest natomiast szczegółowe dokumentowanie i inwentaryza-
cja substancji doświadczalnej, dokonywana w ramach kierowanej przez niego pla-
cówki. Obowiązkiem badacza jest także dawkowanie substancji w ilościach
i z częstotliwością wskazaną protokołem, opracowanym przez sponsora.

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych sponsor winien
ubezpieczać badacza lub zapewnić odpowiednią ochronę prawną i finansową. Tego
typu usługę proponują towarzystwa ubezpieczeniowe, przy czym umowa ubezpie-
czeniowa wymaga zawarcia dodatkowych klauzul o włączeniu do ubezpieczenia ryzyk
nie objętych podstawowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej27.

Określając plan wydatków, związanych z realizacją projektu badawczego, spon-
sor winien nadto uwzględnić koszty ewentualnej opieki medycznej i leczenia uczest-
ników badania, którzy odnieśli uszczerbek na zdrowiu w związku z doświadcze-
niem. Za zapewnienie zaś odpowiedniej opieki medycznej odpowiada badacz, któ-
ry komunikuje się z lekarzem pierwszego kontaktu, prowadzącym badanego oraz
z innymi placówkami służby zdrowia, w których może być wykonywana stosowna
terapia, niezbędna w związku z zajściem tzw. zdarzenia niepożądanego. Obowiąz-
kiem badacza jest informowanie uczestnika eksperymentu o wystąpieniu takiego
efektu i o potrzebie odpowiedniej kuracji. Starania o właściwą opiekę medyczną
winny mieć miejsce również po zakończeniu prac badawczych oraz w sytuacji ich
przerwania na skutek rezygnacji złożonej przez uczestnika.

Plonem prac doświadczalnych jest uzyskiwanie szeregu danych, które winny być
odpowiednio utrwalane, przechowywane, analizowane i dokumentowane. W tym celu
zarówno badacz, jak i w pewnym zakresie sponsor, zobowiązany jest do prowadzenia
odpowiedniej dokumentacji. Służy ona zarówno realizacji założeń doświadczenia,
jak i weryfikacji działań badacza przez pryzmat ich zgodności z protokołem badania
klinicznego oraz umożliwia przeprowadzenie kontroli przez podmioty zewnętrzne.

Podstawowym dokumentem obrazującym przebieg procesu doświadczalnego jest
tzw. Karta Obserwacji Klinicznej (Case Report Form), czyli sporządzony w formie
pisemnej lub elektronicznej zbiór danych, wymaganych w protokole, dotyczących
przebiegu poszczególnych faz procedury badawczej oraz uczestników eksperymen-
tu. Kartę tę opracowuje badacz, wykorzystując tzw. dokumenty źródłowe (Source
Documents), a zatem wszelkie dane i zapisy, mające związek z prowadzonym bada-

27 Przykładowo §9 pkt. 19 Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Ubezpie-
czeń i Reasekuracji Warta S.A. stanowi, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje wyrządzenia szkód
w związku z zastosowaniem eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym testów klinicznych.
Równocześnie jednak przepis ten dopuszcza rozszerzenie zakresu ochrony w oparciu o zawarcie dodatkowych
klauzul i po opłacie odpowiedniej składki. (Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Towarzy-
stwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., obowiązujące od 15 grudnia 1999 r, Warszawa 2000, s. 4-5). Podob-
ne rozwiązanie proponuje Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji Polonia S.A. Zgodnie bowiem z §11 ust. 1
szczególnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i średniego personelu medycznego
oraz farmaceutów Polonia S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania eks-
perymentalnych metod leczenia i rehabilitacji. Jednakże ust. 2 dopuszcza możliwość objęcia ubezpieczeniem
tego typu ryzyka, jeśli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej i fakt ten zostanie
uwzględniony w treści polisy ubezpieczeniowej, a na jej zawarcie wyrazi zgodę Zarząd Zakładu. ( Szczególne
warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i średniego personelu medycznego oraz farmaceutów
Polonia S.A. obowiązujące od 1 lipca 1993 r., Łódź 2001, s. 3-4).
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niem klinicznym28. Poprawki i zmiany w Karcie, w szczególności sporządzonej w po-
staci nośników elektronicznych, podlegają tzw. systemowi Audit Trial, czyli powin-
ny być tak dokonane, by można było odczytać zapis w brzmieniu pierwotnym. Obo-
wiązkiem badacza jest zapewnienie odpowiedniego trybu dokonywania zmian w Kar-
cie oraz ich dokumentowania i przekazywania stosownych raportów sponsorowi.

Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej szczególnie podkreślają obowiązki badacza oraz
sponsora w przypadku wystąpienia tzw. zdarzeń niepożądanych. Rozumie się przez
nie pojawienie się jakiegokolwiek niezamierzonego symptomu szkodliwego dla uczest-
nika eksperymentu, choćby objaw ten nie pozostawał w związku przyczynowym z pro-
wadzonym badaniem (np. nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego, pojawie-
nie się jednostki chorobowej, zbieżnej czasowo z zastosowaniem testowanej substan-
cji). Jeśli zdarzenie niepożądane będzie znaczące (np. zgon pacjenta, konieczność
długotrwałej hospitalizacji) kwalifikuje się je jako ciężkie (Serious Adverse Event).
O jego wystąpieniu badacz winien niezwłocznie poinformować sponsora, składając
mu stosowny raport, sporządzony w formie pisemnej. W przypadku śmierci badane-
go, prowadzący doświadczenie winien nadto przekazać wszystkie szczegółowe dane
związane z tym zdarzeniem, a zwłaszcza protokół sekcji zwłok oraz dokumentację
medyczną. O przypadkach ciężkiego zdarzenia niepożądanego badacz informuje rów-
nież komisję bioetyczną (która wyraziła opinie o dopuszczalności procedury badaw-
czej) oraz stosowne władze, to znaczy Ośrodek Monitorowania Niepożądanych Dzia-
łań Leków w Warszawie. Obowiązek powiadomienia komisji bioetycznej oraz odpo-
wiednich władz o wystąpieniu ciężkich, nieoczekiwanych i niepożądanych efektach
testowanej substancji spoczywa również na sponsorze, który przedkłada stosowne
raporty, zawierające dane określone przez Międzynarodową Konferencję ds. Har-
monizacji Wymagań Dotyczących Dokumentacji Rejestracyjnej.

Gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych badań jest stały nadzór
wykonywany zarówno przez podmioty wewnętrzne, jak i pochodzące z zewnątrz.
Kontrola postępu prac badawczych oraz ich zgodności z protokołem badania kli-
nicznego oraz standardowymi procedurami postępowania nazywana jest monito-
rowaniem badania (Monitoring). Jego celem jest w szczególności sprawdzenie po-
szanowania praw osób poddanych badaniom wiarygodności zebranego materiału
empirycznego, a w tym dokładności i kompletności zgromadzonej dokumentacji
i jej zgodności z dokumentami źródłowymi.

Procedurę monitorowania ustala sponsor, dostosowując ją do rodzaju doświad-
czenia i etapu badań. Kontrolerzy zajmują się w szczególności weryfikacją sporzą-
dzanej przez badacza dokumentacji, w szczególności oceniają zgodność zapisów
w Karcie Obserwacji Klinicznej z materiałami źródłowymi, sprawdzają dokładność
i kompletność składanych przez badacza raportów oraz sposobów zabezpieczenia
i przechowywania zgromadzonego materiału empirycznego.

28 Szczegółowe elementy treści Karty Obserwacji Klinicznej zostały określone przez Międzynarodową Konferen-
cję ds. Harmonizacji Wymagań Dotyczących Dokumentacji Rejestracyjnej (International Conference on Har-
monization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals form Human Use).
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Po zakończonym monitoringu kontrolerzy przedkładają sponsorowi pisemne
sprawozdanie, określające zakres przeprowadzonych czynności oraz wskazują na
zauważone błędy, odchylenia i niedociągnięcia. We wnioskach końcowych sugeru-
ją, jakie działania powinny być podjęte w celu eliminacji spostrzeżonych uchybień.

Oprócz monitoringu sponsor może przeprowadzić tzw. kontrolę badania (au-
dit), której cele są zbieżne z monitoringiem, jednakże jest ona realizowana przez
podmioty niezależne, niezwiązane bezpośrednio z badaniami klinicznymi. Doboru
audytorów (kontrolerów) dokonuje sponsor w oparciu o ich kwalifikacje i wiedzę
specjalistyczną, niezbędną do wydania opinii na określonym etapie prac badaw-
czych. Określa on również zakres i tryb przeprowadzenia kontroli, uwzględniając
stopień zaawansowania prac oraz kierując się wykazem danych, koniecznych do
późniejszej ewentualnej rejestracji testowanej substancji. Wnioski pokontrolne win-
ny być udokumentowane i przedłożone właściwym władzom, nadzorującym prze-
bieg realizacji projektu.

W sytuacji, gdy z przeprowadzonego monitoringu lub kontroli wynika, iż badacz
poważnie uchybia protokołowi lub standardowym procedurom postępowania, spon-
sor winien zarządzić przerwanie badań w danej placówce oraz powiadomić o tym
komisję bioetyczną i Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie.

Podmiotem zewnętrznym sprawującym nadzór nad każdym badaniem jest Ko-
misja Bioetyczna. Zakres jej czynności winien być dostosowany do stopnia ryzyka
realizowanego projektu, jednakże przeprowadzane kontrole powinny odbywać się
co najmniej raz w roku. Komisja gromadzi informacje i dokumenty przekazywane
przez sponsora oraz badacza oraz analizuje na bieżąco sposób wykonywania do-
świadczenia przez pryzmat zasad etyki i obowiązującego prawa.

W przypadku stwierdzenia uchybień może zalecić wykonanie określonych czynno-
ści, w wyniku których zostaną spełnione warunki dopuszczające dalszy bieg badań.
Jeśli naruszenia te będą rażące lub też badacz nie dostosuje się do zaleceń, komisja
jest władna czasowo zawiesić lub cofnąć uprzednio udzieloną zgodę, co skutkuje
przerwaniem realizacji projektu.

Zakończenie prac badawczych może nastąpić zgodnie z ich harmonogramem
lub też mieć charakter przedwczesny. Powody przedterminowego ukończenia re-
alizacji projektu mogą być różnorakie. Przykładowo, decyzję taką może podjąć spon-
sor w związku ze stwierdzeniem rażących uchybień, których dopuścił się badacz,
albo też uznając niecelowość lub nieopłacalność kontynuacji projektu. Przedwcze-
sne zakończenie prac może być również efektem wycofania się z nich badacza, czy
też rezygnacji wszystkich, lub odpowiednio dużej grupy (mającej znaczenie staty-
styczne) uczestników badania, gdy ich zastąpienie nie jest możliwe, albo jeśli brak
jest odpowiedniego naboru. Ponadto zakazać dalszych prac może komisja bioetycz-
na, po stwierdzeniu niedostatecznego poszanowania praw osób badanych lub po-
ważnych uchybień, podważających reguły bezpieczeństwa.

W sytuacji przerwania projektu przez badacza albo sponsora, podmioty te mają
obowiązek wzajemnego poinformowania się o podjętej decyzji oraz przekazania
stosownego raportu komisji bioetycznej.
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Planowe zakończenie prac ma miejsce, gdy zostały zrealizowane wszystkie ogniwa
założonego harmonogramu i zebrany materiał jest wystarczający do powzięcia decyzji
o złożeniu wniosku o rejestrację testowanej substancji lub też zaniechaniu dalszych
prób badawczych. Po ukończeniu doświadczeń badacz sporządza tzw. raport końcowy
z badania klinicznego (clinical trial report), stanowiący zwarty pisemny dokument, za-
wierający opis przeprowadzonych czynności, wykaz uzyskanych danych wraz z ich sta-
tystyczną analizą oraz wszelkie inne informacje, dotyczące przebiegu realizacji projek-
tu i wnioski z zebranego materiału. Ponadto badacz opracowuje krótki raport, zawiera-
jący sprawozdanie z przebiegu badań i przekazuje go komisji bioetycznej.

Po ukończeniu całości projektu, sponsor winien zabezpieczyć próbki badanej
substancji z każdej partii użytej do doświadczenia. Pozostałą zaś część niewykorzy-
stanych materiałów musi zutylizować, stosując odpowiednie zasady bezpieczeństwa,
wymagane w postępowaniu z daną substancją (np. radioaktywną, czynną biologicz-
nie, toksyczną itp.)29 . Ponadto, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ma obowiązek zaspo-
koić finansowe roszczenia odszkodowawcze uczestników badania oraz zapewnić
im odpowiednią opiekę medyczną, konieczną do usunięcia skutków eksperymen-
tu, powstałych w sferze ich zdrowia.

Jeżeli wyniki badań okażą się zadowalające, sponsor może następnie wystąpić
do Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych z wnio-
skiem o wpis środka farmaceutycznego do rejestru takich środków, prowadzonego
przez tę komisję30 .

29 Zasady unieszkodliwiania odpadów określa ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96 z 1997 r.,
poz.592 z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 usuwanie tzw. odpadów niebezpiecznych, do których zalicza się odpady
stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo dla środowiska, winno następować w miejscu ich
powstania, a ich przemieszczenie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy utylizacja na miejscu jest niewykonalna
albo nieracjonalna ze względów ekonomicznych lub ekologicznych. Szczegóły dotyczące unieszkodliwiania
odpadów pochodzenia medycznego i weterynaryjnego reguluje natomiast §6 Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dn. 21 października 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodli-
wiania odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 145 z 1998 r., poz. 942).
W przypadku, gdy skutkiem prowadzonych badań są odpady promieniotwórcze, tj. przedmioty lub materiały
stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone substancjami powyżej ustalone-
go poziomu, stosuje się do nich przepisy ustawy z dn. 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe (Dz.U. Nr 12 z 1986 r.,
poz. 70 z późn. zm.). Zagadnieniu odpadów promieniotwórczych poświęcony jest rozdział 5 ustawy, który
określa, iż odpady takie mogą myć składowane w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych. Za-
sady przechowywania oraz sposoby unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych precyzuje w §7-18 Zarządze-
nie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dn. 19 maja 1989 r., w sprawie zasad zaliczania odpadów do
odpadów promieniotwórczych oraz ich kwalifikowania i ewidencjonowania, a także warunków ich unieszkodli-
wiania, przechowywania i składowania (M.P. Nr 18 z 1989 r., poz. 125).

30 Zgodnie z art. 15. ust. 1. ustawy z dn. 10 października 1991r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych,
aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. Nr 105 z 1991 r., poz. 452 z późn. zm.), warunkiem wpisu
środka farmaceutycznego i materiałów medycznych do rejestru jest uzyskanie przez te środki i materiały pozytyw-
nych wyników badań laboratoryjnych, a w razie potrzeby również badań klinicznych w zakresie niezbędnym do
wszechstronnego ustalania ich właściwości.Wyszczególnienie elementów wniosku o wpis środków farmaceutycznych
lub materiałów medycznych do rejestru i dołączonych do niego wymaganych aneksów oraz tryb postępowania przed
komisją regulują: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 15 grudnia 1993 r., w sprawie rejestru
środków farmaceutycznych i materiałów medycznych (Dz.U. Nr 6 z 1994 r., poz. 240) oraz Zarządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 28 kwietnia 1993 r., w sprawie organizacji, trybu działania i wynagradzania człon-
ków Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych (M.P. Nr 24 z 1993 r., poz. 244).
Na temat zasad rejestracji nowych leków oraz trybu postępowania przed komisją patrz szerzej: W.Janiec: Reje-
stracja środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w Polsce, Warszawa 1997; T. Jabłoński, M. Krekora:
Ogólne zasady dopuszczania do obrotu leków na tle uregulowań Wspólnoty Europejskiej, „Prawo i Medycyna” nr
9 (vol. 3) z 2001 r., s. 103-114.
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Wyniki eksperymentu mogą być również przedmiotem publikacji, której zasady
określa protokół badania klinicznego lub zawarte odrębnie porozumienie ze spon-
sorem.

4. Badania porejestracyjne

Dokonanie rejestracji środka farmaceutycznego lub materiału medycznego po-
twierdza, iż przeprowadzone badania przedkliniczne i kliniczne dały zadaowalające
rezultaty co do skuteczności substancji oraz odpowiedniego stosunku korzyści do
ryzyka jej stosowania. Jednakże używanie produktu w okresie porejestracyjnym do-
konywane jest w odmiennych warunkach niż laboratoryjne, w szczególności na zde-
cydowanie większej i bardziej zróżnicowanej populacji ludzkiej. W praktyce terapeu-
tycznej mogą zatem ujawnić się dodatkowe cechy substancji, które zmienią wyobra-
żenie o proporcji między korzyściami a ryzykiem zastosowania środka31. Zbieranie
takich informacji jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na wytwórcach leku32 .
Dane te mogą stać się podstawą decyzji o przeprowadzeniu stosownych badań pore-
jestracyjnych, w efekcie których zostaną zastosowane odpowiednie procedury popra-
wy stosunku korzyści do ryzyka lub też wycofania środka z rynku.

Zasady postępowania w toku badań porejestracyjnych oraz kryteria oceny pro-
porcji między korzyściami i ryzykiem używania produktu, określają Wytyczne Do-
tyczące Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (Pharmacovigilance Gu-
idelines), przygotowane przez Grupę ds. bezpieczeństwa farmakoterapii i przyjęte
przez Komitet Naukowy Europejskiej Agencji Oceny Leków w Londynie w dniu 29
stycznia 1999 r.

Zgodnie z nimi, celem postępowania badawczego porejestracyjnego jest
w szczególności: weryfikacja wątpliwości dotyczących klinicznego znaczenia tok-
sycznych efektów stosowania leku, ocena bezpieczeństwa, wyjaśnienie czynników
ryzyka i niepożądanych działań stwierdzonych podczas badania klinicznego. Inspi-
racją do wszczęcia badań może być zatem zmiana wyobrażenia o stopniu ryzyka,
dokonana w oparciu o dane pochodzące ze spontanicznych zgłoszeń, prowadzo-
nych obserwacji czy piśmiennictwa.

Weryfikacji uzyskanych informacji może służyć przeprowadzenie różnych rodza-
jów badań, w tym tzw. kohortowych i kliniczno-kontrolnych. Te pierwsze mają cha-

31 Wstrząsającym przykładem ujawnienia się niepożądanych efektów stosowania leku były konsekwencje użycia
Talidomidu. Środek ten, zalecany w zaburzeniach nerwicowych u kobiet ciężarnych, powodował ciężkie wady
rozwojowe płodów, w szczególności schorzenie nazywane fokomielią (niedorozwój kończyn). Dopiero po wy-
kryciu ubocznych skutków działania leku został on wycofany z rynku. B. Petrozolin-Skowrońska (red.): Nowa
encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995, t. 6, Warszawa 1996, s. 293.
Współczesnym przykładem rozpoznania negatywnych konsekwencji zastosowania leku jest środek pod nazwą
Liopbay, służący obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi. Wykazał on konflikt w działaniu z lekami naserco-
wymi, czego skutkiem były 34 zgony pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Lek ten został wycofany z obrotu na
polskim rynku w dniu 12 sierpnia 2001r.

32 Obowiązek taki wynika z art. 22 ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach,
hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej. Zgodnie z tym przepisem wytwórca, który uzyskał koncesję jest
obowiązany do zbierania informacji o ewentualnych niepożądanych działaniach środka lub materiału i przeka-
zywania ich organom Inspekcji Farmaceutycznej oraz Komisji Rejestracyjnej.
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rakter obserwacyjny i polegają na porównywaniu reprezentatywnej grupy badanej
z grupą kontrolną, leczoną tradycyjną metodą. Stosowanie terapii wobec grupy
badanej nie różni się jednak od codziennej praktyki lekarskiej, środki zaś przepisy-
wane są ambulatoryjnie lub podawane podczas hospitalizacji.

Badania kliniczno-kontrolne mają zaś charakter retrospektywny. Zasadzają się one
na porównaniu grupy pacjentów z określoną jednostką chorobową, którzy otrzymali
dany środek z grupą kontrolną, u której choroba taka nie wystąpiła. Skuteczność
badania uzależniona jest od zapewnienia obiektywności statystycznej i wyeliminowa-
nia innych czynników, które mogłyby wpłynąć na wynik doświadczenia.

Obok wspomnianych metod obserwacyjno-analitycznych duże znaczenie mają
również porejestracyjne badania kliniczne, które mogą służyć do wyjaśnienia me-
chanizmów reakcji niepożądanych i sposobów zapobiegania im. Doświadczenia takie
winny odpowiadać ogólnym Zasadom Dobrej Praktyki Klinicznej, które zostały już
wcześniej zaprezentowane.

Wszczęcie badań dokonywane jest przez sponsora, którym, na tym etapie wy-
twarzania leku, jest najczęściej odpowiedni dział medyczny producenta. Przebieg
doświadczenia oraz jego cele winny zostać sprecyzowane w protokole, który mię-
dzy innymi powinien również określać właściwości badanej populacji, czas trwania
doświadczenia oraz warunki bezpieczeństwa. Przed podjęciem realizacji projektu,
prowadzący badanie musi dostarczyć protokół oraz inną niezbędną dokumentację
organom kontroli leków (Instytutowi Leków w Warszawie) oraz badaczom-leka-
rzom, którzy będą doświadczenie wykonywać.

Całość projektu winna być tak zaplanowana, by w maksymalny sposób chronić
dane osobowe uczestników doświadczenia oraz zapewnić poszanowanie ich praw
i poufność. Założenia przedsięwzięcia muszą zaś uwzględniać aspekty etyczne.

W toku realizacji projektu wytwórca ma obowiązek składać Instytutowi Leków
periodyczne raporty (co najmniej raz na 6 miesięcy), w których winien zamieszczać
informacje o przebiegu badań, stanie pacjentów oraz prezentować zestawienia ta-
belaryczne przypadków ciężkich działań niepożądanych.

Po zakończeniu doświadczeń wytwórca sporządza raport końcowy, w którym
prezentuje wyniki badań oraz wypływające z nich wnioski. Raport przekazywany
jest organom nadzoru leków, a zawarte w nim rezultaty powinny zostać opubliko-
wane.

Skutkiem przeprowadzonych badań może być konieczność podjęcia działań w celu
poprawy stosunku korzyści do ryzyka. Może ona nastąpić albo poprzez podwyższe-
nie stopnia korzyści (np. przez ograniczenie stosowania leku tylko do pacjentów,
którzy potencjalnie odniosą korzyści) albo też przez zmniejszenie ryzyka (np. przez
wprowadzenie odpowiednich przeciwwskazań, zmniejszenie dawek, opracowanie
metod identyfikacji osób obciążonych ryzykiem). Modyfikacje te powinny być uję-
te w aktualizacji materiałów promocyjnych, ulotkach dla lekarza i pacjenta, a infor-
macje o zmianach przekazane organom nadzoru nad lekami. W przypadku nato-
miast, gdy proporcja korzyści i ryzyka nie jest do zaakceptowania i nie może ulec
poprawie pomimo podjęcia wszelkich dostępnych działań, wytwórca winien wyco-
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fać produkt z rynku, informując o tym organy nadzoru nad lekami oraz personel
medyczny i farmaceutyczny. Wycofanie produktu może nastąpić również wskutek
skrócenia okresu ważności wpisu dokonanego do rejestru33 , czego następstwem
jest zakaz produkcji i dystrybucji środka na rynku.

Podsumowując można stwierdzić, iż procedura badawcza nowych metod lecze-
nia, a zwłaszcza środków farmakologicznych i materiałów medycznych, jest bardzo
rozbudowana. Bierze w niej udział wiele podmiotów, które obowiązane są do za-
chowania odpowiedniego trybu postępowania, wyznaczonego regułami ostrożno-
ści, gwarantującymi maksymalny stopień bezpieczeństwa badanych i personelu oraz
poszanowanie wartości etycznych i praw człowieka. Konieczność przeprowadzenia
doświadczeń i uzyskania zadowalających rezultatów jest warunkiem rejestracji no-
wego leku lub innego środka medycznego. Jednakże moment wpisu nie uwalnia
wytwórcy od dalszych starań i badań, niezbędnych dla weryfikacji wyobrażeń o sku-
teczności środka oraz niebezpieczeństwach, które wiążą się z jego stosowaniem.
Tak długofalowa i rozbudowana procedura, wieloaspektowy nadzór i konieczność
sporządzania dokumentacji, weryfikowanej przez niezależne podmioty, wydają się
jednak niezbędne, gdyż w toku prac doświadczalnych najczęściej narażane są naj-
cenniejsze dobra prawne: zdrowie i życie ludzkie.

33 Możliwość taką przewiduje art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych,
aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, który jako podstawę skrócenia terminu ważności wpisu
podaje stwierdzenie lub podejrzenie działania toksycznego, braku skuteczności, a także bezpieczeństwa stoso-
wania środka farmaceutycznego lub materiału medycznego.
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Regulamin wewnętrzny komisji bioetycznej

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące komisji bioetycznych: ustawa
z dnia 5 grudnia 1996 r. „O zawodzie lekarza” (1) oraz przede wszystkim wydane 11
maja 1999 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej: „W sprawie
szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bio-
etycznych” (2) są niekompletne i wymagają szybkiej nowelizacji. Pisano o tym już
wcześniej (3, 4). Warto także podkreślić, że polskie przepisy są bardziej ogólnikowe
w porównaniu z wytycznymi zalecanymi przez międzynarodowe organizacje, na
przykład Światową Organizację Zdrowia – WHO (5), czy też Europejskie Forum
na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych – EFGCP (6). W tej sytuacji dodatko-
wy akt prawny – regulamin komisji bioetycznej – może ułatwić należytą realizację
jej zadań. Obecna praca ma na celu przybliżenie tego zagadnienia. Pisząc ją korzy-
stałem z wiedzy i doświadczenia zdobytego jako Przewodniczący Komisji Bioetycz-
nej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Po pierwsze, regulamin komisji powinien określić akty prawne, na których opiera
się jej działalność. W tym przypadku niewątpliwie najważniejszymi dokumentami są:
art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa o zawodzie lekarza z 5 grudnia
1996 r. oraz cytowane wcześniej rozporządzenie MZiOS (1, 2, 7). Warto powołać się
także na przepisy, które komisja uwzględnia przy rozpatrywaniu wniosków o wyda-
nie opinii o eksperymencie medycznym. Deklaracja Helsińska Ethical Principles for
Medical Research Involving Human Subjects z 1964 r. z późniejszymi zmianami (8)
oraz Zasady Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych (GCP) (9) należą do pod-
stawowej grupy tych dokumentów.

Zadanie, jakie stoi przed komisją bioetyczną, zostało wymienione w art. 29 ust. 2
ustawy o zawodzie lekarza: „Komisja bioetyczna wyraża opinie o projekcie ekspery-
mentu medycznego, w drodze uchwały, przy uwzględnieniu kryteriów etycznych
oraz celowości i wykonalności projektu” (1). Uważam, że regulamin nie powinien
nakładać na komisję jakichkolwiek innych zadań poza tymi, które wynikają z opi-
niowania projektów eksperymentów medycznych.
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W regulaminie warto uszczegółowić określone w rozporządzeniu zasady powo-
ływania i tryb pracy komisji. W szczególności, wszyscy członkowie komisji winni na
piśmie wyrazić zgodę na publikowanie ich danych osobowych w zakresie niezbęd-
nym dla pracy komisji oraz zobowiązać się do przestrzegania zasady poufności co
do treści projektów eksperymentów medycznych, podmiotu składającego wniosek
oraz przebiegu dyskusji nad wnioskiem. Podobne przepisy winny także dotyczyć
pracowników administracyjnych komisji, bo zajmują się tą samą co członkowie ko-
misji dokumentacją.

Niemniej istotnym zagadnieniem jest problem konfliktu interesów. Jeśli czło-
nek komisji jest zaangażowany w realizację zgłoszonego do zaopiniowania projek-
tu eksperymentu medycznego, winien o tym, bezwarunkowo, pisemnie powiado-
mić komisję i wyłączyć się z obrad nad tym projektem.

Członek komisji bioetycznej, który jest jednocześnie głównym badaczem, otrzy-
muje od sponsora pieniądze w związku z realizacją eksperymentu medycznego.
Sponsor ustala także wysokość tego finansowania. W wytycznych opracowanych
przez WHO czy EFGCP (5, 6) nie ma zaleceń odnośnie postępowania w przypad-
ku, gdy do tej samej komisji składane są inne projekty eksperymentów medycz-
nych, sponsorowanych przez tę samą firmę farmaceutyczną, która wybrała do reali-
zacji innego projektu członka komisji bioetycznej. Taka sytuacja nierzadko ma miej-
sce, zwłaszcza w komisjach opiniujących wiele projektów. Pod pewnymi względami
przypomina ona opisany powyżej klasyczny przykład konfliktu interesów.

Regulamin winien także zawierać ustalenia mające na celu zapewnienie niezbęd-
nego personelu pomocniczego, odpowiedzialnego za ciągłość pracy biura komisji
oraz wykonującego prace administracyjne i inne zlecone przez komisję. Jest to szcze-
gólnie ważne w tych rejonach, gdzie projektów eksperymentów jest dużo, a zawsze
należy przestrzegać terminowego wydawania decyzji. Ponadto, prowadzenie prac
biurowych nie należy do obowiązków członków komisji. Istnieją prawne środki
umożliwiające pokrycie kosztów zatrudnienia personelu pomocniczego z opłat
wnoszonych za wydawane przez komisję opinie o eksperymentach medycznych (2).

Konieczne jest także zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez
członków komisji. Może się to odbywać zarówno poprzez uczestniczenie w konfe-
rencjach, szkoleniach czy studiach, jak i poprzez utworzenie specjalistycznej biblio-
teki komisji. Właściwe sformułowania regulaminu mogą te słuszne prawa człon-
ków komisji gwarantować. W moim przekonaniu, finansowanie takich działań jest
możliwe z opłat za wydawane opinie o projektach eksperymentów medycznych –
pod warunkiem, że organ założycielski zaliczy wyżej wymienione wydatki do innych
kosztów bezpośrednio związanych z działalnością komisji bioetycznej.

Osobnym zagadnieniem jest sposób głosowania uchwał, a w szczególności tych,
które związane są z wydaniem opinii o eksperymencie medycznym. Rozporządze-
nie nie precyzuje, czy wydanie pozytywnej opinii może zapadać zwykłą większością
głosów (2). W wytycznych WHO i EFGCP (5, 6) podkreśla się, by decyzje te zapa-
dały, o ile to możliwe na drodze konsensusu. Moje obserwacje wskazują, że zasada
jednomyślności w polskich warunkach się nie sprawdza – znacznie więcej ekspery-
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mentów medycznych nie uzyskałoby wówczas zgody na realizację. Lepiej więc wy-
brać pomiędzy zwykłą większością głosów lub – tak, jak w Komisji Bioetycznej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i zgodnie z zaleceniami EFGCP – więk-
szością 2/3 głosów.

Jeśli w wyniku głosowania projekt otrzyma negatywną opinię, to powinna być
uzasadniona, choć takiego wymogu nie ma w rozporządzeniu. Ponieważ rozporzą-
dzenie MZiOS (2) nakłada obowiązek tajnego głosowania opinii o projektach eks-
perymentów medycznych, mogą zaistnieć trudności w uzyskaniu takiego meryto-
rycznego uzasadnienia, zwłaszcza, jeśli głosujący „przeciw” członkowie komisji nie
będą chcieli brać udziału w dyskusji nad projektem, a osoba przygotowująca pro-
jekt opinii nie dostrzeże w nim istotnych uchybień. Wymóg uzasadnienia decyzji
komisji jest jednak powszechny i znajduje się zarówno w wytycznych WHO jak
i EFGCP (5, 6).

Należy również zapewnić w regulaminie możliwość zgłoszenia zdania odrębne-
go przez tego z członków komisji, który nie zgadza się z większością, pod warun-
kiem, że będzie ono również uzasadnione i wówczas zdanie odrębne powinno zo-
stać dołączone do uchwały komisji. Oczywiście, taką decyzję może podjąć tylko
sam zainteresowany członek, ponieważ głosowanie, jak wcześniej zaznaczyłem, jest
tajne. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiają dwa argumenty: po pierw-
sze – stwarza się możliwość przekazania motywacji odmiennej od zdania całej ko-
misji głównemu badaczowi i sponsorowi badania; po wtóre – mający odrębne zda-
nie członek komisji zabezpiecza się przed odpowiedzialnością wynikającą z wyda-
nia zgody na realizację – jego zdaniem – złego eksperymentu.

Aspekty finansowe działalności komisji bioetycznej mogą zostać zamieszczone
w regulaminie, bądź też wydane w formie uchwał organu założycielskiego komisji.
Wszelkie szczegółowe decyzje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki finanso-
wej komisji winny być realizowane w zgodzie z § 10 rozporządzenia MZiOS (2).
Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku realizacji zadań, których koszty
mogą zostać pokryte ze środków komisji dopiero po zaliczeniu ich przez podmiot
powołujący komisję bioetyczną do kosztów bezpośrednio związanych z działalno-
ścią tej komisji.

Jedną z najistotniejszych przyczyn, dla których tworzy się regulamin, jest chęć
zapewnienia jasnych przepisów dotyczących procedury wydawania opinii o ekspe-
rymencie medycznym. Obejmuje ona wymagania dotyczące dokumentacji projek-
tu eksperymentu medycznego, zasad składania wniosków, opiniowania projektów
eksperymentów medycznych i sposobu wydawania opinii.

W warunkach polskich eksperymenty medyczne są opiniowane zarówno przez
komisje bioetyczne, jak i biegłych z Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych
(CEBK). Nie wiadomo, jak długo zostanie utrzymana dotychczasowa dwutorowość
opiniowania eksperymentów medycznych. Pomijam tutaj problem, czy opiniowa-
nie eksperymentów medycznych przez CEBK jest zgodne z prawem, czy też po-
wstało w wyniku samowolnej decyzji. Wymóg zgłoszenia każdego badania klinicz-
nego produktu leczniczego do CEBK został zawarty w art. 6.2 Prawa farmaceutycz-
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nego (10), jakkolwiek, jak dotychczas, minister zdrowia nie wydał rozporządzenia
określającego sposób i tryb prowadzenia CEBK. Na marginesie warto podkreślić,
że komisja przed wydaniem opinii o eksperymencie medycznym nie może domagać
się dostarczenia dowodu rejestracji projektu w CEBK, zanim choć jedna z krajo-
wych komisji bioetycznych nie wyda zgody na realizację tego projektu. Jednym z wa-
runków umożliwiających złożenie projektu do CEBK jest bowiem posiadanie ta-
kiej zgody. Należy także zwrócić uwagę, że obowiązek rejestracji przez CEBK pro-
jektów eksperymentów medycznych dotyczy wyłącznie badań klinicznych produktu
leczniczego, a to znaczy, że wszelkie inne eksperymenty medyczne z udziałem lu-
dzi, prowadzone bez stosowania produktów leczniczych, takiego wymogu spełniać
nie muszą.

Jeśli chodzi o wymienienie pełnej dokumentacji projektu eksperymentu medycz-
nego, regulamin wewnętrzny komisji bioetycznej nie może rozszerzać listy doku-
mentów ponad te, które są wymienione w §4 pkt 2, 3 i 4 Rozporządzenia MZiOS
(2). Dopuszczalne natomiast jest uszczegółowienie opisu wymaganej dokumenta-
cji oraz technicznych procedur służących ujednoliceniu zasad przyjmowania wnio-
sków. Takie postępowanie znacznie ułatwia opiniowanie i leży w interesie obu stron.
Nie wydłuża się bowiem procedury o czas potrzebny na uzupełnienie niekomplet-
nej dokumentacji. Wszystkie zawarte w regulaminie przepisy, które dotyczą wyma-
ganej dokumentacji, składania wniosku, zasad oceny projektu eksperymentu me-
dycznego i wydania opinii, powinny być dostępne do wglądu zainteresowanym oso-
bom, a zobowiązanie takie winno również znaleźć się w tekście regulaminu.

Warto także precyzyjnie opisać zasady składania wniosku w komisji. Umożliwia
to pracownikowi administracyjnemu komisji przyjęcie i skontrolowanie pod wzglę-
dem kompletności całej dokumentacji. Niezbędne jest także przestrzeganie czysto
formalnych wymagań, dotyczących datowania wpływającej dokumentacji oraz prze-
chowywania zapisów wszelkich kontaktów podejmowanych w sprawie wniosku. Moje
doświadczenie wskazuje, że bez szczegółowego opisania w regulaminie, jak powin-
na wyglądać należycie przygotowana dokumentacja, napotykamy na duże trudno-
ści w wyegzekwowaniu tych zasad od podmiotów składających wnioski.

Podstawowym zadaniem pracy komisji jest ocena projektu eksperymentu me-
dycznego. Warto więc szczegółowo opisać całą procedurę w regulaminie. Komisja
bioetyczna winna dbać o wysoki merytoryczny poziom projektu opinii o ekspery-
mencie medycznym. Przygotowuje go jeden z członków komisji, bądź też wyzna-
czony ekspert, posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe. Każda opinia musi być
sporządzona na piśmie oraz – poza innymi informacjami – nie może pominąć od-
powiedzi na standardowy zestaw szczegółowych pytań. Gotowe zestawy takich py-
tań znajdują się zarówno w wytycznych WHO jak i EFGCP (5, 6) i warto je uwzględ-
nić w regulaminie komisji, na przykład w formie załącznika do regulaminu. Należy
podkreślić, że merytoryczna wartość opinii w stopniu podstawowym decyduje o wie-
dzy członków komisji o eksperymencie medycznym.

Osobnym, często niedocenianym zagadnieniem, jest problem nadzorowania już
prowadzonych projektów eksperymentów medycznych, a w szczególności opinio-
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wanie materiałów uzupełniających, napływających do Komisji w trakcie realizowa-
nia projektu. Te materiały, które zawierają zmiany wprowadzane w dokumentach
wymienionych w §4 pkt 2 i 3 rozporządzenia MZiOS (2) wymagają ponownego
opiniowania przez komisję bioetyczną.

Niestety, przepisy wyższej rangi (1) nie dały możliwości opiniowania przez komi-
sję zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w trakcie realizowania projektu ekspe-
rymentu medycznego. Także wymaganie od badacza przedstawienia okresowych
sprawozdań, czy raportu końcowego, nie znajduje uzasadnienia w rozporządzeniu
MZiOS (2). Należy mieć jednak nadzieję na szybkie prawne rozwiązanie tych za-
gadnień, tym bardziej, że w art. 6.5 Prawa farmaceutycznego (10) znalazł się zapis
nakładający na ministra obowiązek opracowania rozporządzenia określającego spo-
sób i zakres prowadzenia inspekcji badań klinicznych.

Jako członek komisji od dawna dostrzegam uzasadnioną merytorycznie potrze-

bę nadzorowania przez komisję bioetyczną realizacji projektu eksperymentu me-

dycznego zgodnie z wymaganiami GCP, a więc poprzez opiniowanie zgłaszanych
przez głównego badacza ciężkich zdarzeń niepożądanych (Serious Adverse Event)
i ciężkich niepożądanych działań leku (Serious Adverse Drug Reaction) oraz po-
przez „ciągły nadzór nad każdym będącym w toku badaniem, z częstotliwością od-
powiednią do stopnia ryzyka dla osób w nim uczestniczących, nie rzadziej jednak
niż raz w roku” (cytat z rozdziału Niezależna Komisja Etyczna – Zakres odpowie-
dzialności, 3.1.4. GCP (9). Dziś stawianie takich wymogów przed głównym bada-
czem nie jest prawnie uzasadnione, choć art. 6.3 prawa farmaceutycznego (10) na-
kłada obowiązek prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego zgodnie z wy-
mogami GCP (9). GCP szczegółowo określa wymogi dotyczące nie tylko nadzoro-
wania, ale także obowiązku sporządzania okresowych i końcowego raportów z pro-
wadzonych projektów eksperymentów medycznych (9).

Sądzę, że do czasu znowelizowania polskiego prawa można zaproponować na-
stępujące rozwiązanie: gdy do komisji zgłaszane są projekty eksperymentów me-
dycznych z zastosowaniem produktu leczniczego, sponsorowane przez firmy far-
maceutyczne, główny badacz może złożyć oświadczenie, w którym prosi, aby pro-
jekt jego eksperymentu medycznego rozpatrywać zgodnie z wytycznymi GCP (9).
Główni badacze takich badań niejednokrotnie zwracali uchwały naszej komisji pro-
sząc, by uzupełniono je o informację, że komisja bioetyczna działa zgodnie z wy-
tycznymi GCP. Wynika to z konieczności zapewnienia ujednoliconych (takich jak
w Unii Europejskiej czy USA) warunków opiniowania projektów badań lekowych,
zwłaszcza jeśli są one prowadzone w kilku krajach. Oczywiście, jeśli badacz nie
złoży sugerowanego oświadczenia, uchwała– zgodnie z prawdą – nie powinna za-
wierać informacji o działaniu komisji w oparciu o wytyczne GCP.

W moim przekonaniu, komisja może rozszerzyć zakres swoich obowiązków na wy-
raźną prośbę drugiej strony zawartą w oświadczeniu. W takiej sytuacji uważam za upraw-
nione opiniowanie obszerniejszej dokumentacji dołączanej do wniosku oraz nadzoro-
wanie pozytywnie zaopiniowanego projektu (zgodnie z wcześniej opisanymi przeze mnie
wymogami GCP). Dodatkowym argumentem potwierdzającym realność uzyskiwania
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oświadczeń od badaczy jest fakt powszechnego składania do komisji raportów dotyczą-
cych wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych, mimo że obowiązku takiego nie
nakłada rozporządzenie MZiOS (2). To działanie także wynika z chęci uzyskania przez
sponsorów badań pisemnego potwierdzenia przyjęcia i zaopiniowania przez komisję
bioetyczną zgłoszonych przypadków zdarzeń niepożądanych.

Z przykrością muszę stwierdzić, że w przypadku eksperymentów medycznych
niedotyczących produktu leczniczego, nie widzę prawnej drogi umożliwiającej obec-
nie prowadzenie nadzoru nad wcześniej pozytywnie zaopiniowanym projektem.
Dlatego też konieczne jest jak najszybsze znowelizowanie ustawy o zawodzie leka-
rza, tak by można było rozszerzyć zakres obowiązków komisji bioetycznych o nad-
zór nad pozytywnie zaopiniowanymi projektami eksperymentów medycznych w za-
kresie zgodnym z wymaganiami GCP.

Osobny rozdział regulaminu należy poświęcić zasadom archiwizowania doku-
mentacji składanej do komisji oraz będącej owocem prac komisji. W przypadku
tych dokumentów konieczne jest, poza wymienionym w rozporządzeniu (2) ograni-
czeniem dostępu do nich wyłącznie do osób upoważnionych, wyszczególnienie ro-
dzaju dokumentów umieszczanych w archiwum, a także czasu, przez jaki będą one
przechowywane.

Regulamin wewnętrzny komisji bioetycznej nie powinien być zatwierdzony jedynie
przez samą komisję ani tym bardziej przez jej przewodniczącego. Uzyskanie zgody na
stosowanie regulaminu od organu założycielskiego komisji np.: w przypadku komisji
bioetycznej izby lekarskiej przez okręgową radę lekarską niewątpliwie podnosi rangę
tego dokumentu, a ponadto wydaje się uzasadnione z racjonalnego punktu widzenia.

Wnioski

1. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące trybu działania komisji bio-
etycznych są niekompletne i dlatego:

a. Nie jest możliwe opracowanie regulaminu komisji bioetycznej w sposób w peł-
ni zgodny z wytycznymi, jakie obowiązują podobne komisje w krajach Unii
Europejskiej, czy też w USA.

b. Mimo istniejących ograniczeń prawnych warto przygotować regulamin każdej
komisji bioetycznej, ponieważ w istotnym stopniu porządkuje i przyspiesza
tryb pracy komisji.

c. Istnieje potencjalne ryzyko dla osób uczestniczących w realizacji eksperymen-
tów medycznych przede wszystkim w związku z brakiem możliwości nadzoro-
wania realizacji pozytywnie zaopiniowanych projektów.

d. Podmioty powołujące komisje winny ze szczególną uwagą i troską wybierać
członków komisji tak by znaleźli się w niej ludzie najbardziej kompetentni
i posiadający wysoki autorytet moralny, tym bardziej, że polskie prawo nie
zwalnia członków komisji bioetycznych od ponoszenia pełnej odpowiedzial-
ności za podejmowane decyzje.

2. Konieczna jest jak najszybsza nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza oraz
rozporządzenia dotyczącego trybu działania komisji bioetycznych
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Eugeniusz Kowalewski

W sprawie regresów Kas Chorych do sprawców
wypadków i ich ubezpieczycieli,
czyli o proponowanej nowelizacji ustawy
z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym

I. Uwagi wprowadzające

Niedowład polskiego systemu powszechnej opieki zdrowotnej, w szczególności
gdy idzie o jego aspekt organizacyjno-finansowy, jest powszechnie znany. Budzi on
uzasadnioną krytykę nie tylko ze strony „biorców” świadczeń zdrowotnych, ale tak-
że środowisk lekarskich oraz – w kontekście systemowych rozwiązań prawnych –
środowisk prawniczych. Coraz częściej pojawiać się zaczynają także różne rozwią-
zania proponowane przez polityków, którzy co jakiś czas ogłaszają, iż znaleźli cu-
downe panaceum na wszelkie „bolączki” związane z funkcjonowaniem tego syste-
mu. Godnym uwagi jest projekt daleko idących zmian w ustawie o powszechnym
ubezpieczeniu, idący w kierunku przyznania kasom chorych roszczeń regresowych
w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych wydatkowanych na leczenie ofiar wy-
padków, a w szczególności wypadków komunikacyjnych, których roczny wymiar
sięga podobno około 600 mln złotych.

Proponowane rozwiązanie miałoby – ogólnie rzecz ujmując – polegać na możli-
wości regresowania tych kosztów od sprawców wypadków i – jeśli posiadają ubez-
pieczenie OC – od ich zakładów ubezpieczeń.

Sama idea takiego rozwiązania jest oparta na pryncypiach odpowiedzialności
cywilnej i jako taka nie budzi jakichś zasadniczych sprzeciwów ze strony środowisk
prawniczych. Także i w aspekcie etyczno-moralnym odnaleźć można przyzwolenie
na obarczenie dodatkową odpowiedzialnością finansową z tytułu kosztów świad-
czeń zdrowotnych wszystkich tych, którzy – będąc sprawcami wypadków – spowo-
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dowali potrzebę hospitalizacji lub rehabilitacji poszkodowanych na skutek tych
wypadków ofiar.

II. Zbędne „dublowanie” zasad kodeksu cywilnego

Zasada, iż sprawca szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym powinien pono-
sić odpowiedzialność cywilną za taką szkodę – w granicach określonych w art. 361
k.c. – jest podstawową regułą polskiego kodeksu cywilnego i nie ma żadnego sen-
sownego argumentu przemawiającego za jej „powtarzaniem” w ustawie o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zatem, jeśli w konkretnym przypadku określona
kasa chorych poniesie koszty świadczeń zdrowotnych, co do których wykaże (zgod-
nie z art. 6 i w zakresie art. 361 k.c.), że poniesione zostały w normalnym związku
przyczynowym z działaniem określonego sprawcy, reguły prawa cywilnego zapew-
niają de lege lata możliwość dochodzenia zwrotu tych kosztów od odpowiedzialne-
go cywilnie sprawcy. Powtarzanie owych pryncypialnych zasad odpowiedzialności
cywilnej i to akurat w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym nie jest
ani potrzebne ani zbyt sensowne.

III. Kuriozalna zasada „zryczałtowanej” odpowiedzialności cywilnej

W polskim prawie cywilnym (podobnie jak w większości cywilizowanych syste-
mów prawa) obowiązuje zasada o d s z k o d o w a n i a, nazywana niekiedy zasadą
pełności kompensacji. Jej istota sprowadza się do tego, że odpowiedzialny cywilnie
sprawca odpowiada za wyrządzoną szkodę wyłącznie (i jedynie) w granicach jej
rzeczywistych rozmiarów. Jakie są rozmiary i granice szkody podlegającej napra-
wieniu według reguł prawa cywilnego rozstrzyga art. 361 k.c. oraz – w zakresie
szkody osobowej wyrządzonej czynem niedozwolonym – art. 444-448 k.c.

Tymczasem projektowana zmiana ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym zakłada wprowadzenie „zryczałtowanej” odpowiedzialności sprawców de-
liktów według stawek określanych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.
Minister ów ma corocznie ogłaszać wysokość kosztów (chyba chodzi o hipotetycz-
ne czy przynajmniej statystyczne wielkości tych kosztów) przypadających średnio
na jednego poszkodowanego, czyli „świadczeniobiorcę” kosztów leczenia. Wpro-
wadzenie takiego mechanizmu ustalania wysokości odszkodowania cywilnopraw-
nego nie byłe dotąd znanły ani polskiemu prawu cywilnemu ani prawu cywilnemu
żadnego z krajów cywilizowanych.

IV.  Władcze prerogatywy kas chorych – naruszenie konstytucyjnej zasady

podziału władz

Konstytucja Rzeczypospolitej zakłada podział władz pomiędzy władzę ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. Do zasadniczych prerogatyw władzy sądowni-
czej należy tzw. sądowy wymiar sprawiedliwości, którego istotnym elementem jest
orzekanie o odpowiedzialności cywilnej podmiotów prawa prywatnego.

Orzekanie o odpowiedzialności cywilnej obejmuje – co jest oczywiste – także
ustalenie jej zakresu, czyli orzekanie o wysokości zasądzanych odszkodowań.



110

Eugeniusz Kowalewski

Wyposażenie kas chorych, a więc sui generis organów administracji zdrowotnej,
w uprawnienia polegające na wydawaniu „nakazów płatniczych” obejmujących od-
szkodowania cywilnoprawne jest niewątpliwym wkroczeniem w suwerenne kompe-
tencje sądów cywilnych. I żadna retoryka tego nie zmieni ani tym bardziej nie uza-
sadni.

V. Zasada „dyskryminacji” cudzoziemców

Jedną z podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej jest zakaz dyskryminacji.
Należy zwrócić uwagę, iż znaczna część wypadków wydarzających się w naszym kraju,
w szczególności zaś wypadków komunikacyjnych, to wypadki powodowane przez
obcokrajowców. Omawiany projekt rozwiązań w ustawie o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym ani słowem nie wspomina o tym, aby proponowane rozwiązania
w zakresie regresów kas chorych miały się ograniczać wyłącznie do obywateli i pod-
miotów polskich. A skoro tak, to proponowane zasady dotyczyć będą także cudzo-
ziemców i to także będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej.
I tu nie chodzi o problem ponoszenia przez nich odpowiedzialności cywilnej – przy-
najmniej co do zasady – za skutki powodowanych wypadków, lecz o stosowanie wo-
bec tych osób administracyjnoprawnego trybu „nakazowego” ściągania z r y c z a ł t o
w a- n y c h kosztów leczenia, a więc procedury nie stosowanej ani w krajach Unii
wobec „swoich” obywateli ani – co jest godne podkreślenia – wobec polskich spraw-
ców wypadków (zwłaszcza komunikacyjnych) powodowanych poza granicami Polski.

Wprowadzenie zatem proponowanej procedury „nakazów” regresowych wysta-
wianych przez krajowe kasy chorych wobec obcokrajowców będzie nie tylko dowo-
dem dyskryminacji tych osób ale nadto spowoduje – trudne dziś do przewidzenia –
retorsje ze strony innych państw, zwłaszcza państw – członków Unii Europejskiej.

VI. Sankcja za szkodę własną

Projektowane rozwiązanie dotyczące zwrotu kasom chorych zryczałtowanych
świadczeń zdrowotnych ma – według założeń omawianego projektu legislacyjnego
– odnosić się nie tylko do sprawców czynów niedozwolonych (wypadków), w wyni-
ku których udzielono świadczeń zdrowotnych osobom poszkodowanym. Proponu-
je się, aby zasada ta odnosiła się także do zwrotu tych świadczeń udzielonych sa-
mym sprawcom. W tym miejscu należy postawić pytanie: a co to ma wspólnego
z zasadami odpowiedzialności cywilnej, która nie zna odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną sobie samemu w myśl odwiecznej reguły qui ipse sibi damnum dedit –
non intellegitur damnum sentire. Oznaczać to będzie innymi słowy wprowadzenie
swoistej sankcji pieniężnej dla wszystkich, którzy z własnej winy trafili do szpitala
albo skorzystali ze świadczeń zdrowotnych w innej formie. Wydaje się, że rozwiąza-
nie to obejmie także „niedoszłych” samobójców, którzy wymagali hospitalizacji.

VII. Naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa

Projektowane rozwiązanie ma na uwadze głównie sprawców wypadków komuni-
kacyjnych i ich ubezpieczycieli. Tymczasem wypadki komunikacyjne wcale nie należą
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do jedynej kategorii wypadków, których ofiary są poddawane hospitalizacji, czy też
są „biorcami” świadczeń zdrowotnych. Statystycznie przoduje kategoria wypadków
przy pracy, które – łącznie z chorobami zawodowymi – stanowią najliczniejszą grupę
wypadków. Także koszty świadczeń zdrowotnych dla ofiar wypadków przy pracy prze-
kraczają znacznie (jeśli nie wielokrotnie) wysokość świadczeń zdrowotnych udziela-
nych ofiarom wypadków drogowych. Jeśli zatem proponuje się zasadę nałożenia kosz-
tów świadczeń zdrowotnych na sprawców wypadków, to konstytucyjna zasada rów-
ności wobec prawa wymaga, aby dotyczyło to wszystkich sprawców. Okaże się wów-
czas, że obowiązek zwrotu kosztów tych świadczeń dotknie ogromną liczbę podmio-
tów, które jako pracodawcy, są sprawcami wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych.

W tym miejscu należy postawić istotne pytanie: czy tego rodzaju rozwiązanie nie
okaże się zbyt „rujnujące” dla polskich zakładów pracy, które ponoszą bodaj naj-
wyższe w Europie „koszty świadczenia pracy”?

VIII.  „Uderzenie” w rolników indywidualnych

Nie jest dla nikogo tajemnicą, iż polskie rolnictwo należy do najbardziej „wy-
padkogennych” w Europie. Aby złagodzić ciężary finansowe rolników z tego ty-
tułu ustawodawca polski już w roku 1974 wprowadził obowiązkowe ubezpiecze-
nie OC rolników (które do roku 1990 było tzw. ubezpieczeniem ustawowym).
Jeśli omawiana nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
nałoży również obowiązek zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych na sprawców
„wypadków rolniczych” (a nie ma żadnych powodów aby sprawcy ci byli uprzywi-
lejowani), to konsekwencje tego będą wręcz trudne do przewidzenia. Jest oczy-
wiste, że natychmiast wzrośnie składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia
OC rolników. Ale nie to będzie najistotniejszym skutkiem. Otóż statystyki ubez-
pieczeniowe dowodzą, że około 30% rolników (a w niektórych regionach kraju
nawet więcej) nie spełnia tego ustawowego obowiązku. Co to oznacza? Otóż kasy
chorych, które poniosą koszty świadczeń zdrowotnych na leczenie ofiar „wypad-
ków rolniczych” spowodowanych przez nieubezpieczonych rolników, będą r e g -
r e s o w a ć te koszty od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. I tutaj
zaczną się problemy. Otóż UFG, który ponosi na rzecz poszkodowanych świad-
czenia, ma k o l e j n y  r e g r e s do rolnika, który nie zawarł wymaganego prawem
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to rozwiązanie ustawowe (zob.
art. 55 ust. 3 ustawy z 28.07.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn.
Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę wymiar statystyczny nieubezpieczonych rolników i powszech-
nie znaną kondycję finansową tej grupy społecznej, kto odważy się stwierdzić, że
rolnicy – sprawcy wypadków, rzeczywiście zwracać będą kasom chorych koszty świad-
czeń zdrowotnych udzielonych ofiarom „wypadków rolniczych”, w szczególności
wtedy, gdy sprawcami będą rolnicy nieubezpieczeni. Wreszcie, kto i przy użyciu
jakich procedur wyegzekwuje owe regresy od takich rolników?
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IX. Stosunki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako materia prawa

publicznego

Zasadniczy podział gałęzi prawa, jaki – pod wpływem tradycji rzymskich – ukształ-
tował się we wszystkich niemal współczesnych systemach prawnych, opiera się na
rozgraniczeniu prawa publicznego od prawa prywatnego. Według słów Ulpiana,
prawem publicznym jest prawo quod ad statum Rei Romane spectat, zaś prawem
prywatnym – quod ad singulorum utilitatem spectat. W obu wymienionych dziedzi-
nach obowiązują zasadniczo różne metody prawnej regulacji stosunków: prawo
publiczne posługuje się tzw. administracyjnoprawną metodą regulacji, prawo pry-
watne – metodą prywatnoprawną, zwaną też cywilnoprawną.

Sfera stosunków z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego należy do
obszaru regulacji publicznoprawnej; stosunki te są regulowane metodą administra-
cyjnoprawną. Nie ma w nich miejsca na znaną prawu cywilnemu (art. 3531) zasadę
autonomii stron, ich treść i zakres nie mogą być wolą stron zmieniane a powstające
na ich tle roszczenia i spory nie podlegają kognicji sądów cywilnych. W konsekwen-
cji także i wynikające z tych stosunków prawa do świadczeń zdrowotnych nie są ani
„ustalane” ani „zasądzane” przez sądy powszechne ani też nie mogą być dochodzo-
ne w trybie egzekucji sądowej. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób np. komornik
mógłby prowadzić egzekucję świadczenia zdrowotnego.

W drugim obszarze regulacji, czyli regulacji prywatnoprawnej, znajdują się sto-
sunki odszkodowawcze, a ściślej – stosunki cywilnoprawne rządzące odpowiedzial-
nością za szkodę (zob. art. 415 i 471 k.c.). Proponowana nowelizacja ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym narusza ów zasadniczy podział materii pra-
wa, ponieważ zakłada sprywatyzowanie (a także częściowo – skomercjalizowanie)
stosunków ubezpieczenia zdrowotnego, przynajmniej gdy idzie o tzw. powszechny
system opieki zdrowotnej, zwany czasami – nomen omen – publiczną opieką zdro-
wotną. Zakłada się bowiem, iż kasy chorych stanowiące sui generis organy publicz-
nej administracji zdrowotnej, których głównym zadaniem jest przekazywanie środ-
ków budżetowych na finansowanie powszechnej służby zdrowia, staną się – w rozu-
mieniu prawa cywilnego – poszkodowanymi przez sprawców wypadków, ilekroć
ofiary tych wypadków „odebrały” określone świadczenia zdrowotne. Oczywiście,
wymagany byłby warunek dodatkowy w postaci zaistnienia odpowiedzialności cy-
wilnej takiego sprawcy wypadku (i to nie tylko komunikacyjnego).

 Tego rodzaju „filozofia”, choć – bez wątpienia – rewolucjonizuje charakter sto-
sunków ubezpieczenia zdrowotnego, jest oczywiście możliwa do przyjęcia, a nawet
łatwa do wprowadzenia w życie – wystarczy wprowadzić stosowny zapis w ustawie.
Powstaje jednak pytanie: co dalej ? Czy rzeczywiście rozwiąże to, bądź przynaj-
mniej poprawi niedowład organizacyjno-finansowy systemu powszechnej opieki
zdrowotnej ?

Jeśli przyjąć, iż proponowane prerogatywy regresowe kas chorych miałyby funk-
cjonować na zasadach kodeksu cywilnego rządzących regułami odpowiedzialności
za szkodę, to całe rozwiązanie może okazać się wysoce nieefektywne. Nie przynie-
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sie ono ani radykalnej ani szybkiej poprawy kondycji finansowej kas chorych. Jest
tak dlatego, że prawu cywilnemu obca jest zasada ryczałtowego ustalania i przy-
znawania odszkodowań, których wysokość ustalana będzie metodą „sufitową” w ga-
binecie jednego z resortów w Warszawie.

We wszystkich cywilizowanych systemach prawa przyjęto – wprowadzoną już przez
rzymską Lex Aquilia ponad dwa tysiące lat temu – zasadę, że odszkodowanie cywil-
noprawne może być przyznane poszkodowanemu wyłącznie w wysokości szkody
przez niego rzeczywiście poniesionej (zob. art. 361 k.c.). Przy tym zarówno fakt
poniesienia takiej szkody jak i jej wysokość poszkodowany musi udowodnić (art. 6
k.c.). Nadto poszkodowany musi wykazać istnienie odpowiedzialności określonego
sprawcy, a więc wykazać zaistnienie tzw. przesłanek (winy, związku przyczynowe-
go). Z kolei sprawca może bronić się przysługującymi mu zarzutami (może kwe-
stionować wysokość dochodzonego odszkodowania, wykazywać brak swojej odpo-
wiedzialności lub jej ograniczenia). Nadto, może wchodzić w grę przypadek przy-
czynienia się poszkodowanego (art. 362 k.c.) a sąd może – z uwagi na okoliczności
wymienione w art. 440 k.c. – należne odszkodowanie miarkować.

Jak widać zatem, istota i realia cywilnoprawnych stosunków odszkodowawczych
są przyczyną długoletnich procesów sądowych, pochłaniających nie tylko czas ale
i niebagatelne koszty (sądowe, adwokackie i inne). Jeśli spowodujemy „uwikłanie”
w te procedury kas chorych, to już prima facie widać, że nie są one do procedur tych
przygotowane ani merytorycznie, ani personalnie, ani finansowo.

Idealnym rozwiązaniem – co zresztą „nieśmiało” wkomponowano w omawiany
projekt zmian legislacyjnych – byłoby przyznanie kasom chorych prawa wystawia-
nia „nakazów płatniczych” w wysokości zryczałtowanej, płatnych natychmiast i eg-
zekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej. Najlepiej też byłoby jednocze-
śnie pozbawić adresatów tych „nakazów” prawa odwołania, czy skargi sądowej, co
zresztą naruszałoby nie tylko zasady Konstytucji ale i wszelkie możliwe standardy
prawa unijnego. Aż trudno sobie wyobrazić, co będzie, jeśli tego rodzaju nakazy
płatnicze polskie kasy chorych zaczną wystawiać obywatelom innych państw, któ-
rzy spowodowali w Polsce jakikolwiek wypadek.

X. Przekłamanie w kwestii „podobnych” rozwiązań w krajach

Unii Europejskiej (UE)

Pomysłodawcy omawianego projektu zmian w ustawie o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym posłużyli się argumentem o rzekomo podobnych, czy wręcz identycz-
nych rozwiązaniach rozpowszechnionych w krajach UE (zob. wywiad z M. Łapińskim
opublikowany w „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja” z 10 stycznia 2002, s. 1-3).

Tego rodzaju informacja jest daleko idącym nadużyciem, by nie powiedzieć –
przekłamaniem. Wprawdzie w niektórych krajach UE (a w szczególności w Niem-
czech) rzeczywiście prawo przyznaje instytucjom ubezpieczeń społecznych (w tym
także odpowiednikom kas chorych) prawo dochodzenia kosztów udzielonych ofia-
rom wypadków drogowych świadczeń zdrowotnych od sprawców tych wypadków
oraz ich zakładów ubezpieczeń OC, ale nigdzie nie jest stosowany ani system „ry-
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czałtowych” rozliczeń tych regresów, ani tym bardziej administracyjnoprawne pro-
cedury ich egzekwowania w sposób władczy przez „administrację” ubezpieczenio-
wo-zdrowotną. Dla przykładu, rozwiązania niemieckie opierają regresy kas cho-
rych do sprawców wypadków na klasycznych zasadach prawa cywilnego rządzących
odpowiedzialnością za szkodę.

Proponowane zatem rozwiązania polskie – wszak będą także dotykać całej rze-
szy cudzoziemców – sprawców wypadków na terytorium Polski – wzbudzić mogą
nie tylko sprzeciw krajów UE ale nawet – co jest więcej niż prawdopodobne – ich
niemałe zdumienie.

Godzi się też zauważyć, że spowoduje to w następstwie wprowadzenie w krajach
UE podobnie restrykcyjnych rozwiązań prawnych w odniesieniu do Obywateli na-
szego kraju, którzy będą sprawcami wypadków (i to nie tylko komunikacyjnych) na
ich terytorium. A przecież wiadomo, że koszty leczenia w krajach UE są niezwykle
wysokie. Czy kieszenie Polaków są na to przygotowane?

XI. Stanowisko Sądu Najwyższego

Zagadnienie dopuszczalności de lege lata regresu instytucji ubezpieczenia spo-
łecznego, w tym także zagranicznych kas chorych, w stosunku do sprawców wypad-
ków i ich zakładów ubezpieczeń OC było przedmiotem rozstrzygnięć Sądu Najwyż-
szego.

Na szczególną uwagę zasługuje uchwała SN z 26 marca 1982 r., III CZP 61/88
(OSN z 1982 r., z. 11-12, poz. 161), w której stwierdzono: „Zagraniczna instytucja
ubezpieczeń społecznych, na którą z mocy przepisów jej prawa krajowego przecho-
dzą roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia, nie jest uprawniona do do-
chodzenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę według prawa polskiego zwrotu
takich kosztów w sytuacji, gdy leczeniu na koszt tej instytucji został poddany po-
szkodowany, który uległ wypadkowi na terenie Polski”.

Przedstawione stanowisko Sądu Najwyższego, które zostało sformułowane w opar-
ciu o stan prawny sprzed wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym z 6.02.1997 r. i dotyczyło niedopuszczalności regresów ze strony zagranicz-
nych instytucji ubezpieczeń społecznych (zdrowotnych), zostało ostatnio potwierdzone
w uchwale SN z 27. 04. 2001 r. (III CZP 5/01 – OSN 2001, z. 11, poz. 161).

W uchwale tej stwierdza się, że „kasie chorych oraz publicznemu samodzielne-
mu zespołowi opieki zdrowotnej nie przysługuje w stosunku do sprawcy szkody,
wyrządzonej czynem niedozwolonym na osobie ubezpieczonej, roszczenie o zwrot
poniesionych (...) kosztów leczenia”.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, iż dopuszczalność takich roszczeń musiała-
by zostać przewidziana wyraźnym pismem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym względnie ustawy z 30. 08. 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.
U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), a więc wymagana byłaby ich nowelizacja. Wiązałoby
się to również z potrzebą zmiany § 3 art. 49 kodeksu postępowania karnego w kierun-
ku zaliczenia do osób pokrzywdzonych także kas chorych w zakresie, w jakim pokryły
koszty leczenia osób bezpośrednio poszkodowanych, dotkniętych przestępstwami
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przeciwko życiu i zdrowiu, a w szczególności określonymi w art. 156 oraz 157 kodek-
su karnego.

Jednocześnie Sąd Najwyższy, nie negując celowości owych ewentualnych zmian de
lege ferenda przestrzega, że realizacja roszczeń regresowych nie należy do „operacji
łatwych do przeprowadzenia” i wymaga „żmudnej pracy specjalistycznego i doświad-
czonego aparatu administracyjnego”, a wyniki tych postępowań – jako uzależnione
od wielu czynników natury prawnej i faktycznej – „mogą być różne” (zob. uzasadnie-
nie cytowanej uchwały – OSN 11/2001, s. 36).

XII. Zamiast konkluzji

Niech przytoczone fragmenty wypowiedzi SN będą przestrogą dla tych, którzy
optymistycznie zakładają wielomilionowe wpływy do budżetów kas chorych, jako
automatyczne następstwo proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej zmian w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Rychło
bowiem okazać się może, że owe regresy staną się „kością w gardle” kas chorych,
pogłębiając ich – budzący coraz większe zniecierpliwienie społeczeństwa – niedo-
wład organizacyjny i stan „finansowej śmierci klinicznej”.
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Odpowiedzialność cywilna, za szkody wyrządzone
przy leczeniu, w prawie francuskim (według
ustawy z 4 marca 2002 r. o prawach pacjentów)

1. System ochrony praw pacjentów we Francji, w tym odpowiedzialności za szko-
dy doznane przez nich przy leczeniu, jest – obok szwedzkiego ubezpieczenia na
rzecz pacjentów (No Fault Patient Insurance – NFPI), przyjętego we wszystkich
krajach skandynawskich – z pewnością najlepszy w Europie 1. Jest to głównie wyni-
kiem działalności orzecznictwa, które poprzez twórczą wykładnię obowiązującego
prawa dąży do daleko idącej ochrony poszkodowanych. Niewątpliwy wpływ ma rów-
nież doktryna, która od wielu lat domaga się, aby pacjent nie był chroniony gorzej
aniżeli przechodzień, który doznał szkody w wypadku samochodowym; że należy
przejść od zasady winy do zasady ryzyka; że za każdy „wypadek medyczny”, nawet
niezawiniony przez lekarza, pacjent powinien otrzymać odszkodowanie2.

Wyrazem tych tendencji jest ustawa z 4 III 2002 r. o prawach pacjenta i jakości
systemu opieki zdrowotnej3. Stanowić może ona model wynagradzania szkód „me-
dycznych”, do rozważenia także w Polsce, gdzie rosnąca liczba „procesów lekar-
skich”, znacznie wyższa niż w jakimkolwiek kraju europejskim, czyni problem palą-
cym. Nie trzeba otwierać „drzwi otwartych”, lecz zbadać sprawdzony system szwedzki
bądź nowy model francuski pod kątem „implementacji” przyjętych tam rozwiązań
do prawa polskiego. Wcześniej czy później polski ustawodawca nie będzie się mógł
od tego uchylić.

Ustawa francuska została uchwalona po prawie 30-letnich debatach i licznych pro-
jektach reformy systemu odszkodowawczego naprawienia szkód doznanych przez

1 Por. M. Nesterowicz, Szwedzki system ubezpieczenia na rzecz pacjentów, Prawo i Medycyna 12/2002
2 Por. M. Nesterowicz, Przemiany odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu (od odpowiedzialności

cywilnej do ubezpieczeniowej i gwarancyjnej), PiP 3/2002, s. 11-12.
3 Ustawę analizuje szczegółowo Y. Lambert – Faivre, La loi n 0 2002-303 do 4 mars relative aux droits des

malades et a la qualité du systeme de santé, w trzech numerach Recueil Dalloz z 2002 r. (D. Chron. 15, 16, 17).
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pacjentów podczas leczenia. W odróżnieniu od systemu szwedzkiego, opartego na
zasadzie ryzyka, ustawa nie przyjmuje reżimu jednolitego, przewiduje bowiem za-
równo odpowiedzialność na zasadzie winy, jak i bez winy, w obu przypadkach po-
wiązanego z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Wprowadza także odpowiedzial-
ność gwarancyjną Państwa za szkody nie objęte odpowiedzialnością cywilną. Ustawa
nie poszła tak daleko jak proponowano w doktrynie, jednakże znacznie polepszyła
sytuację pacjentów, tworząc system zamknięty, w którym każdy poszkodowany może
otrzymać odszkodowanie za „szkody medyczne” bez wieloletnich procesów sądo-
wych. Jest to system najmniej kontrowersyjny, do zaakceptowania przez pacjentów,
a także przez lekarzy, którzy krytykowali dotąd orzecznictwo wprowadzające odpo-
wiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu na zasadzie ryzyka czy słuszności.

1. Utrzymana została tradycyjna podstawa odpowiedzialności – zasada winy. Powie-
dziano wyraźnie, że poza odpowiedzialnością za wadliwy „produkt medyczny” i zaka-
żenia szpitalne, lekarze i zakłady lecznicze dokonujący czynności z zakresu medycyny
prewencyjnej, badań diagnostycznych bądź zabiegów medycznych ponoszą odpowie-
dzialność tylko w razie winy. Jest to odpowiedzialność za każdą winę, nawet najlżejszą,
za każde niedołożenie należytej staranności, winę w diagnozie, w dokonaniu zabiegu,
w nadzorze nad pacjentem, w braku wiedzy i wymaganej zręczności, w uzyskaniu poin-
formowanej zgody pacjenta, jak również różne „winy techniczne” itp.4. Jest to wina
lekarza, personelu medycznego i wina własna szpitala, organizacyjna czy nawet „anoni-
mowa”. Ponieważ chodzi o „profesjonalistów” i rodzaj wyrządzonych szkód na osobie,
które są często nieodwracalne, stopień staranności jest tu wysoki. Dotychczasowe orzecz-
nictwo sądowe i administracyjne jest więc w pełni aktualne.

2. Odpowiedzialność bez winy dotyczy „produktów medycznych”, co jest konsekwen-
cją dostosowania prawa francuskiego do dyrektywy europejskiej nr 85/374 EWG z 25
VII 1985 r. o odpowiedzialności za wadliwe produkty5. Jeżeli lekarz, szpital, centrum
transfuzji są wytwórcami lub dostawcami wadliwego „produktu medycznego” (np. le-
ków, krwi lub produktów krwiopochodnych, materiałów medycznych), ponoszą odpo-
wiedzialność za szkody wyrządzone przez nie pacjentom na zasadzie ryzyka. Jest to
potwierdzenie stanowiska Sądu Kasacyjnego z ostatnich lat6, który w kilku orzecze-
niach nałożył na lekarza i szpital obowiązek bezpieczeństwa o charakterze rezultatu
wobec pacjenta w odniesieniu do stosowanych leków, materiałów medycznych, pro-
duktów krwi 7. Sąd Kasacyjny uznał przez to dotychczasowe orzecznictwo sądów niższej
instancji, które niekiedy przyjmowały zobowiązanie rezultatu po stronie chirurga, ane-

4 Por. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, Prawo i Medycyna 1/1999, s. 121 i n.; M. Nesterowicz, Prawo
medyczne, wyd. V, Toruń 2001, s. 44.

5 Por. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność za produkt w prawie francuskim (w:) Księga pamiątkowa dla uczczenia
pracy naukowej profesora Kazimierza Kruczalaka, Gdańskie Studia Prawnicze, t. V, Gdańsk 1999, s. 256 i n.

6 Por. Y. Lambert – Faivre, cyt. w przyp. 3, część III – Indemnisation des accidents médicaux, D. 2002, Chron.
1368 i n.

7 Zwłaszcza w wyroku z 9 XI 1999 r. (D. 2000. J. 117) i z 7 XI 2000 (D. 2001. Somm. 2236) – zob. Une nouvelle
avancée de l’ obligation de sécurité de résultat du médecin, Le Dalloz 6/2000. Jurisprudence somm. i glosa P.
Jourdain’ a do pierwszego orzeczenia.
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stezjologa, radiologa, oftomaloga, kinozyterapeuty w razie szkód wyrządzonych przez
rzeczy (różne aparaty, urządzenia, narzędzia chirurgiczne itp.) stosowane do zabiegów
lekarskich8. Przedtem Sąd Kasacyjny wyroki te z reguły uchylał przypominając, że le-
karz zobowiązany jest tylko do dołożenia należytej staranności. Jeżeli jednak lekarz
tylko przypisuje rożne leki pacjentowi, to odpowiada jedynie wtedy, gdy można mu
zarzucić jakąś winę (np. przepisanie niewłaściwego leku, złe wypełnienie recepty, nie-
poinformowanie pacjenta o zasadach stosowania leku, nieznajomości skutków niepo-
żądanych interakcji z innymi lekami9. Za inne szkody spowodowane przez leki odpo-
wiedzialność poniesie producent (dostawca, sprzedawca).

Trudno powiedzieć, czy szpital, który stosuje różne leki i przeważnie nie podaje
pacjentowi do wiadomości, kto jest ich producentem, mógłby się zwolnić od odpowie-
dzialności wskazując producenta wadliwego leku, co byłoby zgodne zarówno z dyrek-
tywą, jak i francuską ustawą z 19 V 1998 r., implementującą dyrektywę. Ustawa z 4 III
2002 r. żadnych okoliczności eksoneracyjnych nie przewiduje ani nie odwołuje się do
ustawy z 19 V 1998 r. Wyjaśnić to będzie musiało orzecznictwo. Wydaje się jednak, że
w świetle tendencji do ujednolicenia ustawodawstwa europejskiego ustawa nie może
pójść dalej aniżeli dyrektywa, nawet w celu pełniejszej ochrony konsumenta. Francja
może narazić się znowu na potępienie ze strony Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości, co nastąpiło niedawno w orzecz. z 10 V 2001 (C – 203 – 99)10.

Oczywistą jest natomiast rzeczą, że szpital po wynagrodzeniu szkody pacjentowi
mógłby mieć regres do producenta, lecz nie jest to to samo.

Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości, że szpital jest producentem leku wy-
konywanego we własnym laboratorium czy aptece. Jeżeli taki lek z powodu wadli-
wości wyrządzi pacjentowi szkodę, szpital poniesie odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka. Orzekł tak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 10 V 2001 r.
(CJCE z 10 V 2001, D. 2001, J. 3065).

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ustawa przewiduje także za zakażenia szpi-
talne, które są często przyczyną poważnych szkód i przeważnie mają charakter bak-
teryjny. Jedynie dowód „przyczyny zewnętrznej” („cause étrangere”) może szpital
zwolnić z odpowiedzialności. Jest to więc ujęte w normę prawną stanowisko do-
tychczasowego orzecznictwa, które przeszło znamienną ewolucję.

Przez całe lata uważano, że obowiązek szpitala: aseptyki sal chirurgicznych i in-
nych pomieszczeń, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi lekarskich oraz innego sprzę-
tu, stosowanie odpowiedniego nadzoru mikrobiologicznego jest obowiązkiem sta-
ranności (obligation de moyens). Pacjent musiał więc udowodnić niedołożenie przez
szpital czy lekarza należytej staranności, a więc winę, co było niezmiernie trudne.
Nic więc dziwnego, że procesy odszkodowawcze rzadko kończyły się dla niego suk-
cesem 11. Jednakże pod wpływem krytyki doktryny sądy zaczęły zmieniać swoje sta-

8 Por. P. Jourdain, cyt. glosa.
9 Por. Y. Lambert – Faivre, Indemnisation..., s. 1368.
10 Zob. Responsabilité du fait de produits défectueux: La France a nouveau condamnée, D. 2002, J. 1670.
11 Por. Y. Lachaud, Responsabilité médicale: L’ évolution de la jurisprudence de la Cour de Causation en matie-

re d’ infection nosocomiale, Gazette de Palais (numero special – Droit de la santé) z 29-30 XI 1999, s. 3.
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nowisko – najpierw sądy administracyjne rozstrzygające sprawy przeciwko szpita-
lom publicznym, później sądy powszechne w procesach przeciwko szpitalom i klini-
kom prywatnym. Conseil d ’ Etat (Rada Stanu) w wyroku z 9 XII 1988 r. (D. 1989.
Somm 347) orzekła, iż fakt, że pacjent doznał infekcji bez związku z jego hospitali-
zacją, świadczy o winie w organizacji i funkcjonowaniu szpitala publicznego. Stano-
wisko to podtrzymała w kolejnym orzeczeniu z 31 III 1999 r. (D. 1999. Somm. comm.
395). Natomiast Sąd Kasacyjny w orzeczeniu z 21 V 1996 r. (D. 1997. Somm. 320)
przyjął domniemanie odpowiedzialności kliniki za infekcję doznaną przez pacjenta
podczas zabiegu chirurgicznego w sali operacyjnej z braku dowodu niepopełnienia
winy z jej strony. Oznaczało to zarówno domniemanie winy, jak i domniemanie
związku przyczynowego. W orzeczeniu z 16 VI 1998 r. (Bull. civ. I no 210) Sąd
Kasacyjny rozszerzył to na salę porodową, a następnie na całą klinikę (orzecz. cyt.
poniżej). Były to jednak tylko domniemania, które ułatwiły sytuację procesową po-
szkodowanego, lecz mogły być obalone przeciwdowodem.

Przełomowe znaczenie miały trzy wyroki Sądu Kasacyjnego z 29 VI 1999 r. (D. 1999.
I. R. 201), w których sąd nałożył obowiązek zapewnienia pacjentowi „bezpieczeństwa
rezultatu” (obligation de sécurité de résultat) przed zakażeniami szpitalnymi zarówno
na zakład leczniczy, jak i na lekarzy wolno praktykujących. Te sprawy nie różniły się.
Pacjenci podczas interwencji chirurgicznej w stawie kolanowym zostali zakażeni gron-
kowcem złocistym, na skutek czego doznali poważnych szkód. Pozwane kliniki i leka-
rze dowodzili, że nie można im zarzucić żadnego niedbalstwa ani innego zawinione-
go uchybienia tak w fazie przed- jak i pooperacyjnej. Sąd Kasacyjny uznał, że klinikę
wiąże z pacjentem kontrakt hospitalizacji i zabiegów medycznych, który zawiera obo-
wiązek zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa o charakterze rezultatu. Obowiązek
ten ciąży także na wolnopraktykujących lekarzach w ich gabinetach czy w wynajętych
przez nich salach szpitalnych. Orzekł, że pozwani mogą się zwolnić od odpowiedzial-
ności tylko przez dowód „przyczyny zewnętrznej” (cause étrangere). Uważa się, że
musieliby udowodnić brak związku przyczynowego między stanem zdrowia pacjenta
a interwencją lekarską, że np. infekcja nie jest związana z hospitalizacją pacjenta, lecz
wynikła z jego stanu wcześniejszego, skutków choroby albo została nabyta poza klini-
ką. Dowód ten – oparty na ekspertyzach biegłych – będzie niewątpliwie bardzo trud-
ny do przeprowadzenia12.

Odpowiedzialność cywilna lekarzy i zakładów leczniczych jest w ustawie powią-
zana z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W porówna-
niu z dotąd istniejącymi ubezpieczeniami OC lekarzy i szpitali swoboda ustalania
przez zakłady ubezpieczeń warunków ubezpieczenia ma zostać znacznie ograni-
czona. Dla przeciwdziałania ustalania przez ubezpieczycieli nadmiernych składek
ubezpieczonych tworzy się Centralne Biuro Taryfikacyjne, które będzie określać
wysokość składek odpowiednio do gwarantowanego ryzyka. Musi być przestrzega-
na zasada pełnego wynagrodzenia szkody, jednakże umowy ubezpieczenia mogą

12 Ibidem, s. 4.
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przewidywać pułapy gwarancyjne na warunkach ustalonych dekretem Rady Stanu.
Jeżeli szkoda poniesiona przez pacjenta przekroczy wysokość gwarancji ubezpie-
czeniowej i pokrycie ubezpieczeniowe wygaśnie, odszkodowanie wypłaci poszko-
dowanemu Państwowe Biuro Odszkodowań za wypadki medyczne (Office national
d ’ indemnisation des accidents médicaux). Jest to niespotykany raczej system reali-
zacji zasady pełnego odszkodowania, łączący ubezpieczenie z funduszem państwo-
wym. Biuro Odszkodowań jest zakładem publicznym, podlegającym Ministrowi
Zdrowia, wchodzącym do budżetu Państwa na zasadach przewidzianych dla finan-
sowania zabezpieczenia socjalnego. Nie ma w nim udziałów zakładów ubezpieczeń
ani wpłat pacjentów.

3. Istotnym osiągnięciem ustawy jest pozasądowa procedura wynagradzania szkód,
w której lekarze i zakłady lecznicze muszą aktywnie uczestniczyć. Nie wolno im
niczego ukrywać, a wprost przeciwnie – mają obowiązek zawiadomić kompetentne
władze administracyjne o wypadku medycznym, zdarzeniu jatrogennym, zakaże-
niu szpitalnym albo o szkodzie wyrządzonej przez „produkt medyczny”.

O okolicznościach i przyczynach szkody musi być również poinformowany pa-
cjent albo jego przedstawiciel prawny, a w razie śmierci pacjenta – jego następcy
prawni. Ta informacja musi być udzielona wymienionym osobom najpóźniej w cią-
gu 15 dni od wykrycia szkody albo na ich wyraźne żądanie podczas spotkania, w trak-
cie którego pacjentom lub innej osobie uprawnionej może towarzyszyć lekarz lub
inna wybrana osoba.

W celu ułatwienia polubownego rozwiązania sporów pomiędzy pacjentami
i świadczeniodawcami ustawa przewiduje powołanie regionalnych komisji pojed-
nawczych, w skład których wchodzą także przedstawiciele pacjentów i lekarzy.

Poszkodowany może skierować wniosek do Komisji o wydanie opinii w sprawie
jego roszczeń. Postępowanie przed Komisją nie ma charakteru obligatoryjnego,
jest tylko fakultatywne, zawiesza jednak bieg przedawnienia roszczeń i możność
wystąpienia do sądu do czasu zakończenia postępowania. Jeżeli poszkodowany woli
wystąpić bezpośrednio do sądu z pominięciem Komisji, powinien ją o tym tylko
poinformować. Komisja musi wydać swoją opinię w terminie sześciu miesięcy od
złożenia wniosku. Jest to okres przeznaczony na uzyskanie przez Komisję niezależ-
nej ekspertyzy dokonanej przez biegłych, wpisanych przez Państwową Komisję do
spraw wypadków medycznych na krajową listę biegłych lekarzy. Powołani biegli
(lub w prostszych sprawach jeden biegły) powinni zapewnić udział stron w przygo-
towaniu ekspertyzy i dołączyć do swojego raportu wszystkie dokumenty przez nie
zgłoszone. Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej sprawy ma więc charakter niesfor-
malizowanego postępowania przedspornego. Ekspertyza ma pozwolić Komisji wy-
danie opinii co do okoliczności, przyczyn, charakteru i zakresu szkody, jak i stoso-
wanego reżimu odpowiedzialności.

W przypadku, gdy według opinii Komisji zachodzi odpowiedzialność lekarza lub
zakładu leczniczego na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka (za zakażenia szpital-
ne i „produkty medyczne”), w system włączony zostaje ubezpieczyciel. Musi on
w ciągu czterech miesięcy od otrzymania opinii Komisji przedstawić poszkodowa-
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nemu „ofertę odszkodowawczą”, obejmującą naprawienie każdej szkody (jednora-
zowe odszkodowanie, rentę, zadośćuczynienie za szkodę moralną, pokrycie ponie-
sionych kosztów leczenia itp.). Jeżeli nie można ustalić szkody całkowitej (np. po-
szkodowany jest dzieckiem bądź przechodzi dalsze leczenie czy rehabilitację albo
szkoda się rozwija), oferta ma charakter tymczasowy. Gdy następnie szkoda całko-
wita zostanie ustalona, ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu dwóch miesięcy przed-
stawić ofertę definitywną.

Przyjęcie przez poszkodowanego oferty wywołuje skutki zawarcia ugody.
Ubezpieczyciel musi wówczas w terminie jednego miesiąca od otrzymania oświad-

czenia poszkodowanego dokonać płatności odszkodowania pod rygorem zapłaty
odsetek za opóźnienie w podwójnej wysokości odsetek ustawowych. Ponadto ubez-
pieczyciel musi zwrócić Biuru Odszkodowań poniesione koszty ekspertyzy zleconej
przez Komisję regionalną.

4. Odrębnie unormowano odpowiedzialność za szkody określane jako „wypadki
medyczne” (accidents médicaux) bądź „ryzyko terapeutyczne” (aléa therapeutique),
nieprzewidywalne, anormalne i nie pozostające w związku z początkowym stanem
pacjenta. Dotąd odpowiedzialność za te szkody przyjmowało orzecznictwo admini-
stracyjne na zasadach słuszności wobec szpitali publicznych. Pierwszy dokonał tego
Sąd Apelacyjny w Lyonie w orzecz. z 21 XII 1990 r. (D. 1991. Somm. 292) w spra-
wie Gomez. W tej sprawie małoletni chłopiec, dotknięty zniekształceniem kręgo-
słupa, był leczony nową metodą, której skutkiem było porażenie nóg. Sąd Apela-
cyjny, przyznając poszkodowanemu odszkodowanie, uzasadnił to zastosowaniem
nowej metody terapeutycznej, której skutki nie są jeszcze całkowicie znane i która
związana jest ze szczególnym ryzykiem; istnieniem bezpośredniego związku przy-
czynowego, wyjątkowymi i nienormalnie ciężkimi komplikacjami; wyborem tej
metody mimo braku zagrożenia dla życia pacjenta. Odpowiedzialność bez winy
orzekła też Conseil d’ Etat (Rada Stanu) w wyroku z 9 IV 1993 r. (D. 1994. Somm.
comm. 65) w sprawie Bianchi, w której po arteriografii kręgowej pod anestezją
pacjentka doznała porażenia kończyn. Conseil d’ Etat stwierdziła, że ryzyko to jest
znane, lecz jego wystąpienie jest wyjątkowe, a nie było żadnych powodów, aby są-
dzić, iż pacjentka jest na nie szczególnie podatna. Dodatkową przesłanką jest fakt,
że czynność medyczna była bezpośrednią przyczyną szkody, która pozostaje bez
związku ze stanem początkowym pacjentki, jak i z przewidywalnym rozwojem tego
stanu i ma charakter nadzwyczaj ciężki 13. W orzeczeniu z 3 X 1997 r. (D. 1998. J.
146) Conseil d’ Etat poszła tą samą drogą i przyjęła odpowiedzialność szpitala bez
winy wobec matki dziecka za śmierć jej małoletniego syna podczas anestezji ogól-
nej w trakcie operacji obrzezania. Pacjent popadł „w śpiączkę” na skutek zatrzyma-
nia akcji serca. Ryzyko anestezji ogólnej i skutki działania lekarza odpowiadały
przesłankom odpowiedzialności bez winy, mimo że czynność medyczna była przed-

13 Por. J. Moreau, L’ indemnisation des accidents médicaux survenus dans les hôpitaux publics par la jurisdiction
administrative (w:) L’ indemnisation des accidents médicaux..., jw., s. 16-17.
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sięwzięta podczas interwencji pozbawionej celu terapeutycznego 14. W kolejnym
wyroku z 15 I 2001 r. (D. 2001. J. 2924) Conseil d’ Etat orzekła, że gdy interwencja
lekarska, konieczna dla celów diagnostycznych lub leczniczych, stanowi ryzyko, któ-
rego istnienie jest znane, lecz jego realizacja jest wyjątkowa i nie ma żadnych po-
wodów, by sądzić iż pacjent jest na nie szczególnie podatny, odpowiedzialność szpi-
tala zachodzi, jeżeli ta interwencja jest bezpośrednią przyczyną szkody pozostają-
cej bez związku z uprzednim stanem pacjenta, przewidywalną ewolucją tego stanu
i ma charakter wyjątkowo ciężki.

Stanowisko sądów administracyjnych można więc uznać za ustalone. Jest cha-
rakterystyczne, że nigdy nie zostało ono przyjęte przez Sąd Kasacyjny wobec szpi-
tali prywatnych 15.

Ustawa przewiduje za tego rodzaju szkody odpowiedzialność Państwa (solidarité
nationale), chociaż tylko wtedy, gdy szkoda ma charakter poważny w odniesieniu
do życia prywatnego i wykonywania zawodu, a stopień inwalidztwa poszkodowane-
go według zasad ustalonych przez dekret będzie równy co najmniej 25%. Ograni-
czenie to poddaje krytyce Y. Lambert – Faivre wskazując, że zbyt wielu poszkodo-
wanych będzie z tego reżimu wyłączonych. Zdarzają się często szkody poniżej 25%
inwalidztwa, lecz mające poważny wpływ na niemożność wykonywania danego za-
wodu, dlatego unormowanie to należy poprawić16.

Procedura otrzymania odszkodowania za „wypadki medyczne” jest taka sama
jak w przypadku innych szkód, tyle że w miejsce ubezpieczyciela wchodzi Państwo-
we biuro odszkodowań za wypadki medyczne.

Ustawa jest świeżej daty, na efekty jej funkcjonowania trzeba będzie poczekać.
Nie zamyka ona normalnej drogi sądowej, jednakże ułatwia i przyspiesza poszko-
dowanym możność otrzymania odszkodowania za szkody doznane przy leczeniu
i z pewnością znacznie zmniejszy liczbę procesów sądowych.

14 Por. P. Bon, D. de Béchillon, Responsabilité de la puissance publique, d. 1999. Somm. comm. 45.
15 Por. Y. Lambert – Faivre, La réparation de l ’ accident médical: obligation de sécurité, oui; aléa thérepeutique,

non, D. 2001, Chron. 510.
16 Y. Lambert – Faivre, Indemnisation..., 1371, 1384.
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Szwedzki system ubezpieczenia na rzecz
pacjentów

W ostatnich kilkunastu latach wiele się mówi w różnych krajach o konieczności
zmiany systemu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu. Tradycyj-
na odpowiedzialność lekarzy i zakładów leczniczych oparta na zasadzie winy prze-
żywa wszędzie na świecie kryzys, gdyż dowód winy spoczywający na poszkodowa-
nym jest z reguły bardzo trudny do przeprowadzenia i nie obejmuje wszystkich
szkód, nieprzewidywalnych i mających charakter anormalny (tzw. wypadków me-
dycznych). W Polsce wypowiedział się w tej kwestii Rzecznik Praw Obywatelskich,
który wystąpił w marcu 2001 r. do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyj-
nych dla wprowadzenia rozwiązań prawnych korzystnych dla poszkodowanych pa-
cjentów. W swoim piśmie Rzecznik stwierdza, że: „Mechanizmy wynagradzania
szkód na zdrowiu są w Polsce niewystarczające. Obecny system ochrony sądowej
jest zbyt kosztowny i długotrwały. Nie zabezpiecza też we właściwym czasie, a nie-
kiedy wcale, środków ułatwiających powrót poszkodowanego do zdrowia oraz w mia-
rę normalnej egzystencji (...). W wielu krajach powstały rozwiązania i propozycje
zmian tworzące bardziej efektywne mechanizmy naprawiania szkód wyrządzonych
pacjentom, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez pracowników medycz-
nych oraz zakłady opieki zdrowotnej”.

Najbardziej znanym na świecie i sprawdzonym w praktyce jest szwedzki system
ubezpieczenia na rzecz pacjentów. Ubezpieczenie na rzecz pacjentów (No Fault
Patient Insurance – NFPI) zostało przyjęte jako dobrowolne w 1975 r. w Szwecji,
a przekształcone w obowiązkowe w 1996 r.1. Ubezpieczenie wzorowane na szwedz-

1 System szwedzki – zob. ustawę z 1996 r. o wynagrodzeniu szkód poniesionych przez pacjentów, zamieszczoną
w książce „L’ indemnisation de accidents médiacaux”, (red. G. Viney), Paris 1997, s. 117 i n.; B. W. Dufwa, La
responsabilité disparue, tamże, s. 56 i n. oraz L. H. Fallberg, E. Borgenhammar, The Swedish No Fault Patient
Insurance Scheme, European Journal of Health Law 4/1997, s. 279 i n.; zob. też J. Jończyk, Między odpowie-
dzialnością lekarza a ubezpieczeniem pacjenta, Prawo i Medycyna 3/1999, s. 10.
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kim wprowadziła także Finlandia (1987), Norwegia (1988) i Dania (1992). Jest to
kontynuacja drogi, którą kroczy Szwecja od dwudziestu kilku lat – zastępowania
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeniami. Celem jest przede wszystkim zmniej-
szenie kosztów postępowania, które przy odpowiedzialności cywilnej opartej na
zasadzie winy są znaczne oraz pełniejsza ochrona poszkodowanego, której reżim
odpowiedzialności cywilnej nie zapewnia.

Ustawa szwedzka o wynagradzaniu szkód poniesionych przez pacjentów wprowa-
dza ubezpieczenie niezależne od winy podmiotów świadczących usługi lecznicze (le-
karzy, innych pracowników medycznych, szpitali publicznych i prywatnych)2 i gwa-
rantuje wynagrodzenie szkód w sposób szybki i prosty. Nie zastępuje jednak odpo-
wiedzialności cywilnej, lecz stanowi dlań alternatywę. Poszkodowany może wybrać
zamiast drogi ubezpieczeniowej dochodzenie roszczeń przed sądem (np. ze względu
na przedawnienie, które według ustawy jest krótsze). Świadczeniodawca ma obowią-
zek zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz pacjenta i zapłaty składki. Zakłady ubez-
pieczeń, prowadzące tego rodzaju ubezpieczenie przynależą obligatoryjnie do stowa-
rzyszenia ubezpieczeń na rzecz pacjentów. Do końca 1993 r. ubezpieczenie NFPI
było prowadzone przez konsorcjum złożone z czterech największych szwedzkich za-
kładów ubezpieczeniowych. Od 1994 r., w związku z przystąpieniem Szwecji do EWG,
ograniczenie to zniesiono, i świadczeniodawca może zawrzeć umowę z każdym z za-
kładów ubezpieczeń. Jeśli szkodę wyrządził świadczeniodawca nieubezpieczony, sto-
warzyszenie wypłaci odszkodowanie i ma prawo regresu do świadczeniodawcy. Po-
szkodowanemu przysługuje actio directa do zakładu ubezpieczeń.

Ustawodawca nie przewiduje wynagrodzenia wszystkich szkód doznanych przez
pacjentów, określa warunki i limity odszkodowawcze. Nie wymaga się przy tym pew-
ności związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą, lecz tylko „wysokiego
prawdopodobieństwa”. Wynagrodzeniu podlega sześć kategorii szkód cielesnych
(uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia psychicznego) spowodowanych na skutek:

1. leczenia (badania, zabiegów lekarskich lub każdego innego postępowania pod
warunkiem, że szkody można było uniknąć przez inny sposób realizacji wybra-
nej procedury medycznej albo wyboru innej dostępnej metody, która według
opinii biegłego była mniej ryzykowna;

2. wady instrumentu lub materiału medycznego, używanego do badań, zabiegów
lekarskich lub każdego innego postępowania albo nieprawidłowego użycia tego
instrumentu lub materiału;

3. nieprawidłowej diagnozy;
4. infekcji powstałej w wyniku badania, zabiegów lekarskich lub każdego innego

postępowania, jeżeli infekcja mogłaby być „rozsądnie uznana”. Należy wziąć
pod uwagę charakter i ciężkość choroby, stan ogólny pacjenta i możliwość
przewidzenia infekcji;

2 W Danii system NFPI obejmuje tylko szpitale publiczne oraz te prywatne, które na podstawie umów z organami
Państwa lub samorządu terytorialnego zostały włączone w system opieki zdrowotnej i świadczą usługi na rzecz
pacjentów. Pozostałe szpitale i lekarze prywatni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu na
dotychczasowych zasadach. – Por. J. V. Krenchel, M. P. Broberg, The Journal of Legal Medicine 1995, s. 407 i n.
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5. wypadku w trakcie badania, zabiegów lekarskich lub każdego innego postępo-
wania albo podczas transportu chorego, pożaru lub każdej innej szkody po-
wstałej przez używanie wyposażenia medycznego albo na miejscu zabiegów;

6. nieprawidłowego przepisania lub dostarczenia leków.
Za inne szkody wyrządzone przez leki odpowiedzialność ponosi zakład ubezpie-

czeń na podstawie obligatoryjnego ubezpieczenia, które musi zawrzeć producent
lub importer.

Wynagrodzenie szkody jest wyłączone, jeśli wynikła ona z niezbędnego postępo-
wania diagnostycznego lub terapeutycznego w sytuacji, gdy niepodjęcie tego postę-
powania groziłoby pacjentowi śmiercią lub ciężkim kalectwem. Podobnie, gdy szkoda
jest wynikiem choroby, na którą cierpiał pacjent, z wyjątkiem wadliwej diagnozy,
która spowodowała dalsze komplikacje i szkody.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód opartych na braku zgody pacjenta na postę-
powanie medyczne lub braku „objaśnionej” zgody. Tego rodzaju roszczeń poszko-
dowany może dochodzić jedynie na drodze sądowej.

Ustawa przewiduje limity odszkodowawcze: dla każdej szkody 1000-krotną wyso-
kość „podstawy bazowej”, nie więcej jednak niż 200-krotną wysokość na jednego pa-
cjenta. W 1997 r. „podstawa bazowa” wynosiła 37 000 koron szwedzkich (co równa się
3 700 euro). Postępowanie ubezpieczeniowe jest bardzo proste. Poszkodowany pacjent
przedstawia swoje roszczenie na specjalnym formularzu (a claim form). Na tym samym
formularzu opinię składa kierownik zakładu leczniczego, gdzie pacjent doznał szkody
(prywatna praktyka lekarska jest w Szwecji bardzo ograniczona). Formularz otrzymuje
ubezpieczyciel, który zwraca się do zakładu leczniczego o dokumentację medyczną.
Następnie lekarz powołany przez ubezpieczyciela ocenia sprawę i wydaje opinię co do
zasadności roszczenia pacjenta (nie wypowiada się co do wysokości odszkodowania).
Lekarz ten nie ma kontaktu z pacjentem, opinię wydaje na podstawie dokumentacji.
Na tej podstawie ubezpieczyciel wydaje decyzję. Postępowanie to jest bardzo szybkie,
trwa przeważnie tylko kilka miesięcy 3. Jeżeli pacjent nie jest zadowolony z decyzji
zakładu ubezpieczeń, może się odwołać do Komisji (Patient Injury Board), złożonej
z sześciu członków. Trzech z nich (przewodniczący, rzecznik praw pacjentów i autory-
tet z dziedziny medycyny) jest powołanych przez administrację rządową, dwóch przez
stowarzyszenia medyczne, a jeden przez zakłady ubezpieczeń. Postępowanie przed Ko-
misją jest bezpłatne. Każda ze stron może nie zgodzić się z orzeczeniem komisji i wystą-
pić do arbitrażu. Arbitrem jest sędzia w Sądzie Apelacyjnym. Corocznie na ok. 500
spraw rozpatrywanych przez Komisję, jest tylko 10-15 skarg do sądu, choć Komisja
zmienia decyzję zakładu ubezpieczeń na korzyść pacjentów w 15-20%. Zakłady ubez-
pieczeń prawie nigdy się nie odwołują. Niewielka liczba spraw kierowanych do arbitra-
żu świadczy o autorytecie Komisji. Sąd Apelacyjny jako arbiter orzeka w składzie 1-oso-
bowym i jego orzeczenia są ostateczne 4.

3 M. Brahams, The Swedish „Nonfault” Compensation System for Medical Injuries, New Law Journal, t. 138/
1988, s. 31.

4 M. Brahams, jw.; C. Oldertz, The Swedish Patient Insurance System – 9 Years of Experience, The Medico Legal
Journal, t. 52, cz. 1/1984, s. 43 i n.
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Ubezpieczyciel, który naprawił szkodę wyrządzoną pacjentowi, wstępuje w jego
prawa (cessio legis) i ma roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę (szpitala,
lekarza prowadzącego prywatną praktykę), lecz tylko w razie winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa sprawcy szkody.

Po dwudziestu kilku latach istnienia powyższego systemu odszkodowawczego
ocenia się w Szwecji, że przynosi on rezultaty satysfakcjonujące. Nie znaczy to jed-
nak, że wszystkie roszczenia pacjentów są uwzględnione. Na 4 500 spraw rocznie
mniej więcej 40% roszczeń ubezpieczyciele uznają za bezzasadne (np. gdy choro-
ba, wypadek lub infekcja nie miały związku z leczeniem, komplikacje zdrowotne
były nie do uniknięcia, szkodliwe następstwa były nieznaczne i przemijające, rosz-
czenie było przedawnione, pacjent otrzymał odszkodowanie z innego ubezpiecze-
nia – z prawa pracy, OC komunikacyjnego, ubezpieczenia zdrowotnego)5.

5 L. Westerhäll, Medical Law, Stockholm 1994, s. 72 i n.; L. H. Fallberg, E. Borgenhammar, jw.
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Model finansowania świadczeń zdrowotnych
w USA

1. Uwagi wstępne.

Warto jest obserwować i wnikliwie analizować systemy opieki zdrowotnej w in-
nych krajach. Zagraniczne doświadczenia innych państw w tym zakresie można
wykorzystać – w celu utworzenia lepszego i bardziej racjonalnego systemu ochrony
zdrowia – także Polsce.

System ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych jest szczególnie in-
teresujący m.in. z uwagi na jego wielopłaszczyznowość. Opieka zdrowotna w USA
to niezwykle skomplikowana sieć naczyń połączonych, na którą składają się wszel-
kiego rodzaju organizacje publiczne i niepubliczne, agendy federalne i stanowe,
uniwersytety, organizacje non-profit i firmy komercyjne.

 Kraj ten jawi się więc jako swoistego rodzaju laboratorium, w którym tworzone
i testowane są wszelkie możliwe modele finansowania i zarządzania opieką zdro-
wotną. W dalszych rozważaniach przedstawione zostaną ogólne zasady i kierunki
systemu finansowania opieki zdrowotnej w USA.

Na wstępie wypada nadmienić, iż w 1997 roku na opiekę zdrowotną w USA
wydano 17% PKB. Jest to suma ogromna zważywszy na fakt, iż mamy do czynie-
nia z najpotężniejszą gospodarką świata. Nie bez przyczyny zatem, to właśnie
tutaj istnieje największe zróżnicowanie w finansowaniu i organizowaniu opieki
zdrowotnej.

Jedną z najstarszych form finansowania usług medycznych jest bezpośrednie płace-
nie za usługę. Polega ono na refundacji wszelkich wydatków związanych ze spełnie-
niem konkretnego świadczenia. Jednak aż do początku lat 80-tych nie sprecyzowano
szczegółowych i obiektywnych zasady rozliczania kosztów wspomnianych usług, co w po-
łączeniu z brakiem wydolnego systemu kontroli finansowej pociągnęło za sobą lawino-
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wy wzrost wydatków na opiekę zdrowotną1 . Powstałe w połowie lat 60-ch publiczne
programy zdrowotne „Medicare” i „Medicaid” także stosowały tę metodę finansowa-
nia. W rezultacie lata 60-te i 70-te w USA to „złote lata” dla świadczeniodawców (leka-
rzy i szpitali), którzy otrzymywali praktycznie niemal każdą kwotę refundacji za usługę.

Wspomniane wyżej publiczne programy obsługiwane i nadzorowane są przez
Health Care Finance Administration (HCFA), który podlega pod Department of

Health and Human Services (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych będący
odpowiednikiem polskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej).

W latach osiemdziesiątych administracja HCFA wprowadziła nowy element na
rynku usług medycznych – prywatne organizacje (Managed Care Organization2 )
pośredniczące w organizowaniu i dystrybucji usług medycznych, z których najpo-
pularniejszymi są tzw. Health Maintenance Organization w skrócie HMO3 . Orga-
nizacje te zawierają z HCFA kontrakty, w których – w zamian za otrzymywane fun-
dusze federalne i stanowe – zobowiązują się do objęcia opieką zdrowotną określo-
nej w kontrakcie grupy ubezpieczonych (np. w kontrakcie „Medicare” będą to oso-
by starsze, powyżej 65 roku życia zamieszkujące dany obszar).

Wprowadzenie, pod koniec lat osiemdziesiątych, pośredników pomiędzy admi-
nistracją publiczną, a świadczeniodawcami miało na celu ograniczenie wzrostu i zra-
cjonalizowanie wydatków państwa na opiekę zdrowotną. Po części cele te udało się
zrealizować. Stopniowo odchodzi się od wspomnianego wyżej systemu „płatności
za usługę”. Organizacje HMO nieustannie wprowadzają nowe metody finansowa-
nia i organizowania usług zdrowotnych w celu zoptymalizowania ich jakości i ilości
w ramach środków finansowych znajdujących się w systemie. Opracowywane są
nowe procedury4  i nowe zasady współpracy ze świadczeniodawcami. Obecnie świad-
czeniodawcy ci, czyli Health Care Providers5  wykonują swoje usługi na podstawie:

– kontraktu na konkretne świadczenia o określonych cechach,
– wspomnianej wyżej bezpośredniej płatności za usługę,
– stawki kapitacyjnej6,
– klasycznej umowy o pracę.

1 Metodę finansowania świadczeń medycznych „Płatność za usługę” przez długi czas stosowano według bardzo
ogólnych reguł zwyczajowych (usual, customary and reasonable – zwykle, zwyczajowo i rozsądnie). Uznaniowe
określanie kosztów świadczeń medycznych przez samych świadczeniodawców doprowadziło do olbrzymiego wzro-
stu wydatków na służbę zdrowia, zahamowanego dopiero przez administrację prezydenta Ronalda Reagana.

2 Organizacja Opieki Skoordynowanej.
3 Organizacje Opieki Zdrowotnej, które można w dużym uproszczeniu porównać do europejskich kas chorych.

Są one firmami ubezpieczeniowymi zajmującymi się organizowaniem opieki zdrowotnej finansowanej z budże-
tów: stanowych i federalnych.

4 Należy tu zwłaszcza wymienić ICD – (International Code of Deseases) – międzynarodową klasyfikację kodującą
między innymi przyczyny chorób (ICD – 9) oraz klasyfikację procedur medycznych stosowanych w odniesieniu
do konkretnych jednostek chorobowych (ICD 10). Procedury te zostały również przyjęte przez polski system
(stanowią elementy kontraktów zawieranych pomiędzy Kasami Chorych, a niektórymi świadczeniodawcami).

5 Chodzi o szpitale, kliniki, poszczególnych lekarzy lub ich grupy, a także inne podmioty trudniące się szeroko
rozumianą opieką medyczną.

6 Stosowana również w Polsce (lekarze pierwszego kontaktu), polega na objęciu opieką medyczną przez lekarza
(grupę lekarzy) określonej liczby ubezpieczonych. W zamian za to, na konto świadczeniodawcy przelewane są
periodycznie (najczęściej co miesiąc) fundusze, których wysokość zależy od wynegocjowanej stawki przypadają-
cej na jednego ubezpieczonego. W ten sposób świadczeniodawca otrzymuje środki finansowe w zamian za goto-
wość świadczeń medycznych, a nie za ich wykonanie. Ponosi jednak ryzyko finansowe w przypadku, gdy ilość
wykonanych świadczeń przekroczy wysokość wynegocjowanej stawki kapitacyjnej.
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Taka skala stosowanych instrumentów prowadzi do bardzo dużego różnicowania
rynku usług medycznych oraz zwiększenia jego konkurencyjności i elastyczności.

Przepływ środków finansowych oraz poszczególne programy zdrowotne zostały
przedstawione poniżej.

2. Rodzaje programów zdrowotnych

System opieki zdrowotnej w USA opiera się w zasadzie na dwóch filarach – pro-
gramach publicznych oraz prywatnych programach ubezpieczeniowych.

Podstawowymi publicznymi programami są:
1) Program „Medicare” – powstały w oparciu o federalne fundusze dla osób

starszych i potrzebujących stałej opieki.
2) Program „Medicaid” – przeznaczony dla osób o niskich dochodach oraz ich

rodzin, który prowadzony jest w oparciu zarówno o środki federalne jak i fun-
dusze stanowe.

3) Program „TRICARE” – stworzony dla wojskowych zarówno w służbie czyn-
nej jak i na emeryturze.

4) Program „The VA” – (Veterans Administration) czyli system ubezpieczeń zdro-
wotnych dla weteranów wojennych.

Z kolei do prywatnych programów ubezpieczeniowych należą:
1. Programy pracownicze (Employers Sponsored Plans) – organizowane przez

pracodawców, są postrzegane jako jeden z przywilejów pracowniczych, czyli
tzw. works benefits – korzyści w postaci urlopów, premii etc. Jest to ubezpie-
czenie zdrowotne większości Amerykanów, choć tylko niektórzy pracodawcy
mają obowiązek ubezpieczać swoich pracowników.

2. Programy indywidualne (Self Insured) – w postaci ubezpieczeń, które wybiera-
ne są przez osoby indywidualne i opłacane bezpośrednio z ich własnych fundu-
szy. Chodzi tu zatem o prywatne ubezpieczenia w dosłownym tego znaczeniu.

Udział poszczególnych programów w systemie ubezpieczeń zdrowotnych przed-
stawia wykres nr 17 .

A. Program „Medicare”

„Medicare Program” jest programem rządu federalnego, a środki na jego pro-
wadzenie pochodzą w przeważającej mierze z podatków. Zasadę stanowi, iż ubez-
pieczeni pacjenci muszą jednak pokrywać część kosztów usług świadczonych na ich
rzecz w ramach tego programu.

Program „Medicare” obsługują agendy Federalne – Health Care Financing Ad-
ministration (HCFA). HCFA tworzą zasady tego programu i określają jego główne
założenia, a następnie zawierają kontrakty z organizacjami opieki zdrowotnej
(HMO), które realizują program (ryc. 2). Uprawnionymi do korzystania z progra-
mu są obywatele USA (lub osoby posiadające status rezydenta), w tym przede wszyst-

7 Na podstawie opracowania: Health System Overview Hospital Payments and Contracting by Potomac Hospital
May 19, 2000 r.
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kim osoby starsze (powyżej 65 roku życia), osoby niepełnosprawne oraz grupa pa-
cjentów z niewydolnością nerek.

„Medicare” składa się z dwóch części: części „A” i części „B”. W ramach „Medi-
care A” pokrywane są koszty pobytu w szpitalu (wraz z kosztami niezbędnych pro-
duktów krwiopochodnych), opieki w hospicjum, dostępu do świadczeń pielęgniar-
skich oraz w ograniczonym zakresie opieki domowej.

Natomiast z „Medicare B” pokrywa się generalnie koszty porad lekarskich (naj-
częściej porady te udzielane są przez nie posiadających specjalizacji lekarzy pierw-
szego kontaktu), zaopatrzenia w sprzęt medyczny oraz koszty pomocy doraźnej
(przewozy ambulansem, świadczenia udzielane na tzw. ostrym dyżurze etc.). Z te-
go samego źródła finansowane są także koszty: opieki rehabilitacyjnej, testów labo-
ratoryjnych, preparatów krwiopochodnych stosowanych poza leczeniem szpitalnym
oraz koszty niektórych świadczeń o charakterze prewencyjnym takich jak: mam-
mografia, badania gruczołu prostaty, testy przesiewowe (wczesne wykrywanie no-
wotworów), monitoring diabetyków, badanie masy kostnej (pod kątem osteoporo-
zy) etc. W ramach programu ograniczony jest natomiast dostęp do niektórych leka-
rzy specjalistów i wizyt domowych.

Program „Medicare A” finansowany jest bezpośrednio ze środków pochodzą-
cych z podatków federalnych. Beneficjenci tej części programu nie płacą zatem,
przynajmniej bezpośrednio, składki ubezpieczeniowej. Inaczej przedstawia się sy-
tuacja w przypadku części B programu „Medicare”. Osoby, które chcą zostać obję-
te tą opcją, są zobligowane do uiszczania miesięcznej składki, (w 2000 roku jej wy-
sokość wynosiła 45.5 $) pokrywającej jedną czwartą kosztów programu ubezpie-
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czeniowego. Pozostałe trzy czwarte środków programu „Medicare B” pochodzi
z funduszy federalnych.

Należy podkreślić, iż w większości przypadków beneficjenci korzystający z usług
zdrowotnych świadczonych w ramach programu pokrywają część ich kosztów. Za-
sada bezpośredniego współuczestnictwa ubezpieczonych w kosztach świadczeń,
dotyczy zatem zarówno części A jak i części B programu „Medicare”.

Obie wyżej wymienione części programu „Medicare” nie obejmują swym zakre-
sem wszystkich wykonywanych świadczeń zdrowotnych (przykładowo w programie
nie znalazły się usługi niektórych lekarzy specjalistów). Z tego też względu wpro-
wadzono „Medigap” (Medicare Supplemental Insurance). Jest to poszerzona for-
ma programu „Medicare”, której beneficjenci otrzymują wiele świadczeń niedo-
stępnych w ramach „Medicare A+B”. W zamian są jednak zobligowani do płace-
nia dodatkowej składki.

Począwszy od 1 stycznia 1999 roku wprowadzona została nowa opcja w ramach
programu „Medicare” czyli tzw. „Medicare C”8 , znana pod nazwą „Medicare+Cho-
ice” („Medicare + wybór”). W pewnym uproszczeniu polega ona na łączeniu pro-
gramu „Medicare” z innymi programami ubezpieczeniowymi (przykładowo z ubez-
pieczeniami pracowniczymi), dzięki czemu zracjonalizowane zostają wydatki (ob-
niżeniu ulegają składki ubezpieczeniowe) oraz świadczenia związane z obu rodza-
jami ubezpieczeń. Jeden z elementów tej opcji stanowią „Medical Saving Acco-

Ryc. 2. Przepływ środków finansowych w programie „Medicare”.

Podatki HCFA – administracja

Ubezpieczeni pacjenci

ŒwiadczeniodawcyŒwiadczeniodawcyŒwiadczeniodawcy

Organizacje opieki zdrowotnej (HMO)

8 Opracowano na podstawie oficjalnych stron internetowych organizacji A/PACT Aging Parents and Adult Chil-
dren Together – http//www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/services/apact07.htm
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unts” – zdrowotne konta oszczędnościowe, do których powrócimy w trakcie oma-
wiania ubezpieczeń indywidualnych.

W udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu „Medicare” angażują
się te placówki medyczne, które są w stanie sprostać standardom stawianym przez
program, jak i zaakceptować proponowane stawki za określone świadczenia. Nale-
ży tu wymienić zarówno publiczne i prywatne szpitale, jak i wyspecjalizowane firmy
zajmujące się szeroko pojętą opieką medyczną, które w wykresie nr II określone
zostały wspólnym mianem „świadczeniodawców”.

B. Program „Medicaid”

Program „Medicaid” jest prowadzony poprzez sharmonizowane działania rządu
federalnego oraz władz poszczególnych stanów. Administracja federalna – Health
Care Finansing Administration (HCFA) – przesyła do poszczególnych stanów wy-
tyczne, według których muszą one skonstruować odpowiednie programy. Na pod-
stawie opracowanych (przez każdy z rządów stanowych) programów stanowych,
HCFA podejmuje decyzję o przyznaniu im funduszy federalnych. Każdy stan kon-
struuje i realizuje w ten sposób własną, niezależną koncepcję prowadzenia opieki
zdrowotnej na swoim terenie9.

Uprawnionymi do korzystania z tej formy ubezpieczenia są osoby o niskich do-
chodach, a także ich rodziny. Uprawnieni nie współuczestniczą tu w pokrywaniu
kosztów przysługujących im w ramach programu świadczeń; jedynie w nielicznych

9 W Kalifornii program występuje nawet pod inną nazwą – „Medicall”.

Ryc. 3. Przepływ środków finansowych w programie „Medicaid”.
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przypadkach pobierane są od nich drobne opłaty. Co więcej, uprawnienie do ko-
rzystania z programu „Medicare” nie wyłącza z możliwości korzystania z „Medica-
id”. Poziom dochodów, które uprawniają do korzystania z tej formy ubezpieczenia,
określają władze stanowe. Zasady korzystania z programu muszą jednak mieścić
się w granicach wytyczonych przez rząd federalny.

Zakres usług medycznych przysługujących osobom objętym omawianym obec-
nie programem jest zbliżony do wynikającego z programu „Medicare”. Jednakże
o ile „Medicare” skoncentrowany jest na świadczeniach szpitalnych i poradach me-
dycznych, to Medicaid niejednokrotnie zapewnia świadczenia, których kosztów
Medicare w ogóle nie finansuje. W wielu stanach w ramach „Medicaid” pokrywane
są koszty przepisanych leków, badań diagnostycznych i prewencyjnych, a także szkła
optyczne. Świadczeniodawcami w programie „Medicaid” są te placówki, które
akceptują środki oferowane im za usługi objęte jego zakresem.

C. Programy Ubezpieczeń Pracowniczych – „Employer Sposored Plans”

Przeważająca większość, bo aż 62% obywateli w Stanach Zjednoczonych, jest
ubezpieczona zdrowotnie poprzez swojego pracodawcę. Programy „Employer Spon-
sored Plans” nie są jednak ubezpieczeniami powszechnie obowiązującymi, ponie-
waż jedynie firmy zatrudniające powyżej 50 osób są zobowiązane zapewnić plan
zdrowotny dla pracowników oraz ich rodzin.

Koszty tego ubezpieczenia pokrywają w części pracownicy, przy czym ich udział
wzrasta zwłaszcza wtedy, gdy wybiorą opcję objęcia ubezpieczeniem członków ich
rodzin. Z kolei pracodawcy wybierają konkretny pracowniczy program ubezpie-
czeniowy oferowany przez prywatne firmy ubezpieczeniowe. Obecnie w Stanach

Ryc. 4.  Przepływ środków finansowych w programach ubezpieczeń pracowniczych „employer spon-
sored plans”.
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Zjednoczonych istnieje ponad 1000 różnego rodzaju takich programów. Pracodawcy
często oferują swoim pracownikom w ramach pracowniczego programu zdrowot-
nego kilka dodatkowych opcji (np.: pokrycie kosztów dentystycznych oraz usług
okulistycznych).

W sumie, ubezpieczenia pracownicze stanowią istotny element motywacyjnej
polityki pracodawców, którzy za ich pośrednictwem usiłują związać pracowników
z przedsiębiorstwem.

Niektórzy przedsiębiorcy pokrywają we własnym zakresie koszty opieki zdro-
wotnej swoich pracowników (Self-Insured Employers). Zazwyczaj są to duże spół-
ki (korporacje, które często posiadają własne firmy ubezpieczeniowe) oferujące
zatrudnianym w nich pracownikom specjalnie dla nich skonstruowane programy
opieki zdrowotnej.

D. Ubezpieczenia indywidualne

Ponad 20 milionów Amerykanów jest ubezpieczonych indywidualnie. Większość
z nich to przedstawiciele wolnych zawodów, biznesmeni i rentierzy. Ubezpieczenie
tego typu wybierają jednak coraz częściej także inne grupy pracownicze. Indywi-
dualne ubezpieczenia są szczególnie korzystne w sytuacji, gdy administracja wprowa-
dza rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów składek i zracjonalizowanie
wydatków na świadczenia, szczególnie w przypadkach gdy ubezpieczony jest objęty
kilkoma programami ubezpieczeniowymi.

W ostatnich latach wprowadzono zatem szereg nowych rozwiązań, które „łączą”
ubezpieczenia indywidualne, czy też pracownicze z programami publicznymi (np.:
„Medicare C”). Jednym z takich rozwiązań jest program: „Medical Savings Acco-
unts”10 . Zasady jego funkcjonowania przedstawiają się następująco. Na koncie ubez-
pieczonego gromadzone są fundusze, systematycznie powiększane o miesięczną skład-
kę (część jej płaci ubezpieczony, część pracodawca). W ten sposób powstaje określo-
na suma stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych kosztów leczenia w razie choroby
lub wypadku. Bezpośrednim jej dysponentem jest sam ubezpieczony. Płaci on za ko-
rzystanie z danego świadczenia zdrowotnego z własnych środków zgromadzonych na
koncie. Może także – w razie gdy nie korzysta ze świadczeń zdrowotnych – przezna-
czyć tak zgromadzone środki na inne, określone przez siebie cele. Oczywiście zawsze
istnieje ryzyko, że w przypadku korzystania z większej ilości świadczeń (zwłaszcza
w przypadku długotrwałej choroby) środki zgromadzone na koncie ulegną wyczerpa-
niu. W takich przypadkach uruchamiane są publiczne programy osłon socjalnych, do
których należą także omawiane wyżej programy „Medicare” i Medicaid”.

3. Podsumowanie

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, jako czołowa potęga gospodarcza świa-
ta, posiadają jeden z najbardziej rozwiniętych systemów opieki zdrowotnej. Podle-

10 Zdrowotne konta oszczędnościowe.
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ga on przy tym nieustannym zmianom, widocznym szczególnie w ostatniej deka-
dzie. Nie ma w zasadzie polityka, który w swojej kampanii wyborczej nie poruszał-
by kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, a także problemu braku po-
wszechności systemu. Podobnie jest w Polsce, gdzie w zakresie ubezpieczeń zdro-
wotnych w ostatnich latach nastąpiły i następują niemal rewolucyjne zmiany11 .

Jak już wspomniano, jednym z podstawowych problemów ubezpieczeń zdrowot-
nych w USA jest fakt, iż ponad 16% obywateli (ok. 43 miliony Amerykanów) nie

jest objętych jakimkolwiek ubezpieczeniem zdrowotnym (!), ponieważ nie obowią-
zuje tutaj zasada powszechności systemu. Krytykowany jest wysoki koszt usług me-
dycznych. Osoby nieubezpieczone są bezpośrednio odpowiedzialne za koszty opie-
ki medycznej. Opieka nad nieubezpieczonymi jest jednak po części sprawowana
przez: szpitale publiczne, szpitale prywatne (non-profit), które prowadzą charyta-
tywną opiekę w ramach swoich zadań statutowych, a także rządowe, stanowe oraz
organizowane przez inne lokalne społeczności kliniki i placówki zdrowotne.

Trudno nie zauważyć także podobieństw rynku świadczeń medycznych w Polsce
i USA. Każda zmiana budzi protest szczególnie środowisk lekarskich, które zawsze
były bardzo konserwatywne. W latach 80-tych, kiedy w Stanach wprowadzano HMO,
wzbudzało to podobne protesty jak wprowadzenie Kas Chorych w Polsce. Drugą
cechą jest dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem rynku usług zdrowotnych,
a rzeczywistymi możliwościami państwa w tym zakresie (nawet gospodarka USA
nie jest w stanie udźwignąć całości finansowania usług zdrowotnych). Praktycznie
rynek usług medycznych i obrotu farmaceutykami jest w stanie zagospodarować
każdą możliwą kwotę przeznaczoną na ochronę zdrowia przez budżet. Powszech-
nie obserwowany jest także wzrost biurokratyzacji w zakresie działalności podmio-
tów pośredniczących (HMO, Kasy Chorych).

Stałą cechą obu systemów jest ich nieustanna ewolucja. Jednakże, o ile w USA
proponuje się decentralizację systemu i dążenie do wzmocnienia pozycji ubezpie-
czonego w jego ramach, to w Polsce zmierza się w kierunku centralizacji systemu
i podporządkowania go władzom państwowym. Czas pokaże, które rozwiązania przy-
niosą wymierne korzyści zarówno dla obywateli jak i budżetów ich państw.

11 Od pierwszego stycznia 1999 roku obowiązuje Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 97
nr 28 poz. 153 z późn. zm.), która nieustannie jest nowelizowana. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem
nowego systemu.
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Jak udostępniać dokumentację medyczną?

Dowolności interpretacyjne dotyczące obowiązywania rozporządzenia MZiOS
z dnia 17.12.1992 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowa-
dzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępnienia zakończyły się z dniem 10
września 2001 czyli dniem wejścia w życie rozporządzenia MZ z 10.08.2001 w spra-
wie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej
prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępnienia.

Dokumentacja medyczna przechowywana jest w wyodrębnionych jednostkach
organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, co reguluje zarządzenie MZiOS z dnia
16.02.98 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic
akt w resorcie zdrowia i opieki społecznej. Dokument ten stanowi o sprawach zwią-
zanych z gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, udostępnianiem
i brakowaniem dokumentacji medycznej. Stanowi m.in. że prawo wstępu do archi-
wum zakładowego posiadają tylko pracownicy archiwum, ich bezpośredni przeło-
żeni oraz upoważnieni przedstawiciele organów kontrolnych”(roz. IV ust. 8) oraz
wprowadza dokument zwany „kartą udostępnienia dokumentacji – formularz Pu-
A-32” (roz. VI ust. 4 pkt. e). Przytoczone na wstępie rozporządzenie MZ z 10.08.2001
w rozdziale 6 Udostępnienie dokumentacji szczegółowo określa tryb udostępniania.
Wskazuje osobę, która ma prawo zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie doku-
mentacji medycznej oraz ustala, że udostępnienie tej dokumentacji następuje „za
pośrednictwem lekarza prowadzącego”.

Prawo pacjenta do zapoznania się z własną dokumentacją medyczną zawarte
jest w art. 18 ust. 3 Ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej, który
brzmi: „Zakład opieki zdrowotnej udostępnia dokumentację (...) pacjentowi lub
jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Należy domniemywać, że dokument należący do indywidualnej bądź zbiorczej
dokumentacji medycznej może być udostępniony tylko i wyłącznie przez wymie-
nionego (w tejże właśnie dokumentacji medycznej) z nazwiska i imienia „lekarza
prowadzącego”. Każdy inny sposób udostępnienia dokumentacji na wniosek pa-



137

Jak udostępniać dokumentację medyczną?

cjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej jest niezgodny
z zapisem §53 ust. 1, 2 rozporządzenia MZ z 10.08.2001.

Jak więc należy postępować w przypadkach wniosków o udostępnienie doku-
mentacji medycznej ? Kto ponosi faktyczną odpowiedzialność za naruszające pra-
wo udostępnienie informacji na temat zdrowia i leczenia pacjenta? Jak udostępnić
dokumentację, gdy „lekarz prowadzący” nie jest już pracownikiem zakładu opieki
zdrowotnej, jest pozbawiony prawa wykonywania zawodu albo nie żyje?

Jeśli to oczekiwane rozporządzenie precyzuje nawet sposób finansowania ope-
racji udostępniania dokumentacji medycznej (§ 54 ust. 6), to dlaczego w tak ogól-
nikowy sposób traktuje zasadnicze zagadnienie czyli samą formę i tryb udostępnie-
nia?

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej odpowiada za stworzenie warunków do
przechowywania, udostępniania i zabezpieczania (przed dostępem osób nieupo-
ważnionych) dokumentacji medycznej. Jego zadania w tym zakresie wykonują pra-
cownicy szpitala zatrudnieni w odpowiednich komórkach organizacyjnych zakładu
opieki zdrowotnej na stanowiskach opisanych w rozporządzeniu MZiOS z dnia 29
marca 1999 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Według tego
rozporządzenia archiwista odpowiedzialny za nadzór nad przechowywaniem, udo-
stępnianiem i zabezpieczaniem dokumentacji medycznej musi legitymować się śred-
nim wykształceniem. Zatem nie jest to osoba, która samodzielnie potrafiłaby roz-
wiązywać kwestie prawne polegające m.in. na rozstrzyganiu jaką postać powinno
mieć upoważnienie wystawione przez pacjenta w celu udostępnienia dokumentacji
medycznej.

Delikatna materia informacji przechowywanej w archiwach szpitalnych narażo-
na jest na wgląd osób nieupoważnionych, wykorzystujących sytuację prawną i orga-
nizacyjną, brak faktycznej odpowiedzialności na skutek działania niewykonalnych
przepisów. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej, który chciałby się stosować expresis
verbis do rozporządzenia MZ z dnia 10 sierpnia br. znacznie uniemożliwiłby lub
znacznie utrudniłby korzystanie z archiwalnej dokumentacji medycznej. W okresie
wzrostu ilości postaw roszczeniowych wśród pacjentów mógłby się spotkać z zarzu-
tem ukrywania dokumentacji medycznej. Dlatego też z wielu względów stosowane
są odstępstwa od zapisów prawa.

Daje się odczuć wzrost zainteresowania dokumentacją medyczną przez firmy
ubezpieczeniowe. Zawierając umowę ubezpieczeniową klient podpisuję często zgo-
dę „na zasięganie informacji o treści medycznej” oraz „wyraża zgodę na unieważ-
nienie polisy ubezpieczeniowej w przypadku gdy okaże się, że nie udzielił prawdzi-
wych informacji lub gdy informacje, które powinny zostać przekazane..... zostaną
utajnione lub przemilczane”. Kierownik ZOZ znajduje się w trudnej sytuacji praw-
nej. Z jednej strony firmy ubezpieczeniowe, które na mocy art. 18 ust. 3 pkt. 6
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uprawnione są do dostępu do dokumentacji
medycznej, z drugiej strony prawa pacjenta, które mogą zostać naruszone w przy-
padku niewłaściwego udostępnienia dokumentacji. W przypadku braku dalszych
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uszczegółowień prawnych w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej może
pogorszyć się zaufanie pacjentów do zakładów opieki zdrowotnej. Pacjent musi się
czuć bezpiecznie w czasie zbierania wywiadu lekarskiego, gromadzenia wyników
badań laboratoryjnych czy stawiania rozpoznań medycznych związanych z jego sta-
nem zdrowia, musi być pewny, że nikt nie dowie się bez jego świadomej i faktycznej
zgody o zapisach w dokumentacji medycznej dotyczącej konkretnego świadczenia
medycznego. Szukając analogii proceduralnych zgodę na udostępnienie dobra ja-
kim jest chroniona informacja można porównać do zgody na udostępnienie wła-
snego ciała do postępowania zabiegowego. Nie ma możliwości uzyskania zgody
pacjenta na „leczenie operacyjne”, bez wymienienia konkretnego zabiegu czy za-
biegów w sposób zrozumiały przez pacjenta. Czyli przed każdym zabiegiem o pod-
wyższonym ryzyku należy indywidualnie uzyskać zgodę pacjenta. Podobnie należa-
łoby traktować zgodę na udostępnianie dokumentacji medycznej. Każdorazowe
udostępnienie konkretnej dokumentacji medycznej powinno być objęte zgodą pa-
cjenta.

Wydaje się, że konieczna jest dalsza dyskusja na temat udostępniania dokumen-
tacji medycznej celem wypracowania racjonalnego stanowiska.
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Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 27 kwietnia 2001 r. III CZP 5/01*

Kasie Chorych oraz publicznemu samodzielnemu zespołowi opieki zdrowotnej nie
przysługuje w stosunku do sprawcy szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym na
osobie ubezpieczonej, roszczenie o zwrot poniesionych przez nich kosztów leczenia.

Glosa

I. Komentowanie trafnych orzeczeń Sądu Najwyższego nie jest rzeczą łatwą,
ponieważ rola glosatora najczęściej sprowadza się wówczas do wyrażenia poparcia
dla zaprezentowanych w uzasadnieniu wywodów i ewentualnie rozwinięcia niektó-
rych ich części. Omawiana uchwała jest jednak w tym względzie wyjątkowa, gdyż
mimo swej trafności pozwala nie tylko na podkreślenie najcenniejszych elementów
poruszanych zagadnień, ale także daje szansę wskazania nieco innego uzasadnie-
nia dla twierdzenia wyeksponowanego jako teza główna. Biorąc pod uwagę fakt, że
poruszony problem ma niebagatelne znaczenie tak dla praktyki, jak i teorii prawa
cywilnego, warto tym bardziej poświęcić mu nieco więcej uwagi.

II. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: w dniu 8.07.1999 r. pozwany Hen-
ryk J. pobił Henryka B., za co wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach został skaza-
ny za popełnienie przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. W wyniku pobicia Henryk B. był
hospitalizowany, a koszty tego leczenia pokryła w części Kasa Chorych, a w części
zakład opieki zdrowotnej. Następnie z pozwem o zwrot równowartości świadczeń
medycznych na rzecz Kasy Chorych i zakładu opieki zdrowotnej wystąpił prokurator.
Sąd Rejonowy w Puławach powództwo oddalił uznając, że podmioty, na rzecz któ-
rych wytoczono powództwo, nie są uprawnione do żądania zwrotu poniesionych kosz-
tów. Od tego wyroku apelację wniósł prokurator, a rozstrzygający sprawę Sąd Okrę-
gowy powziął poważne wątpliwości i przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzy-
gnięcia zagadnienie prawne, przy czym z uzasadnienia tego pytania prawnego zdaje

* Orzeczenie to z uzasadnieniem zostało opublikowane w OSNC z 2001 r., z. 11, poz. 161.
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się wynikać, że sąd drugiej instancji skłonny był uwzględnić powództwo, korzystając
z analogii do art. 441 § 3 k.c. W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że
„Kasie Chorych oraz publicznemu samodzielnemu zespołowi opieki zdrowotnej nie
przysługuje w stosunku do sprawcy szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym na
osobie ubezpieczonej, roszczenie o zwrot poniesionych przez nich kosztów leczenia”.

III. Pogłębioną analizę stanowiska wyrażonego w glosowanej uchwale warto
poprzedzić kilkoma uwagami odnoszącymi się do rozważań Sądu Najwyższego po-
czynionych niejako na marginesie głównego wywodu. Chodzi mianowicie o okre-
ślenie przez skład orzekający charakteru stosunku prawnego, jaki łączy osobę upraw-
nioną do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach powszechnej opieki zdro-
wotnej (ubezpieczonego) z podmiotem świadczącym takie usługi. Otóż – zdaniem
Sądu – Kasy Chorych zawierają ze świadczeniodawcami umowy, które stanowią
rodzaj umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, przy czym osobą tą jest wła-
śnie ubezpieczony1 . Taka kwalifikacja prawna ma doniosłe znaczenie, przesądza
bowiem, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiąza-
nia polegającego na świadczeniu pomocy medycznej, podmioty te ponoszą odpo-
wiedzialność kontraktową. Jak dotąd w nauce prawa przeważał pogląd, że odpo-
wiedzialność publicznych zakładów opieki zdrowotnej ma charakter wyłącznie de-
liktowy, ponieważ zakład nie zawiera z pacjentem żadnej umowy2.  Wydaje się jed-
nak, że wobec podkreślenia przez Sąd Najwyższy znaczenia zobowiązania między
Kasą Chorych a świadczeniodawcami – kwalifikowanego jako umowa z art. 393 k.c.
– winna nastąpić zmiana tego poglądu. Wprawdzie ubezpieczony jako osoba trze-
cia nie jest stroną tej umowy, a przysługujące mu świadczenia są bardzo dokładnie
zakreślone ustawowo, to jednak nie przeszkadza to uznaniu, że wykonując te świad-
czenia zakład opieki zdrowotnej wykonuje umowne zobowiązanie względem pa-
cjenta. W tym kierunku powoli zmierzają też nowsze wypowiedzi doktryny, traktu-
jące stosunek prawny między świadczeniodawcą a pacjentem jako „zobowiązanie
pozaumowne, które jest zdeterminowane istnieniem stosunku powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego oraz umownego stosunku między Kasą Chorych i świad-
czeniodawcą w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych”3.  Mimo że pogląd
ten wyraźnie wyklucza umowny charakter tego zobowiązania – co oczywiście może
być przedmiotem polemiki – wart jest podkreślenia, ponieważ może równie dobrze
uzasadniać odpowiedzialność publicznych zakładów względem pacjentów na pod-
stawie art. 471 k.c.4 .

1 W sprawie charakteru prawnego tej umowy zob. M. Nesterowicz, Prawo Medyczne, Toruń 2000, s. 241-242 oraz
J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001, s. 305.

2 Zob. M. Nesterowicz,  Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego i lekarza, Prawo i Medy-
cyna z 1999 r., nr 1, s. 11: „Publiczny zakład nie zawiera żadnej umowy z pacjentem, skoro obowiązek udzielenia
pacjentowi świadczeń zdrowotnych płynie z ustawy. W konsekwencji jego odpowiedzialność wobec pacjentów
ma charakter deliktowy (art. 417-4202 k.c.)”.

3 J. Jończyk, Problem odpowiedzialności w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Prawo i Medycyna  2001 r., nr
10, s. 21. 

4 Dla ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej nie jest konieczne, aby zobowiązanie wynikało z umowy –
może to być równie dobrze inny tytuł prawny, byleby zobowiązanie to już istniało, a nie dopiero powstawało, jak
przy odpowiedzialności deliktowej.
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Doniosłość takiej kwalifikacji objawia się szczególnie silnie, gdy chodzi o proble-
matykę winy, ponieważ w przypadku odpowiedzialności kontraktowej domniemy-
wa się winę dłużnika (art. 471 k.c.); jest on także zobowiązany do zachowania nale-
żytej staranności wymaganej w ramach profesjonalnej działalności przezeń wyko-
nywanej (per analogiam art. 355 § 2 k.c.). Zatem z punktu widzenia odpowiedzial-
ności za niewłaściwe wykonanie świadczeń medycznych bez znaczenia jest, czy ko-
rzystamy z usług podmiotów prywatnych, zawierając z nimi odrębne umowy i po-
nosząc odpłatność, czy też są to świadczenia w ramach powszechnej opieki zdro-
wotnej. Oczywiście nie wyklucza to zbiegu odpowiedzialności kontraktowej i delik-
towej, jeśli uchybienie w leczeniu przybierze kształt czynu niedozwolonego, jednak
istota przedstawionej wyżej kwalifikacji przejawia się w tym, że podmioty udziela-
jące świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego ponoszą odpo-
wiedzialność za szkodę także wtedy, gdy ich działanie nie nosi znamion deliktu.

W tym miejscu warto również wskazać na jeszcze jeden element bezpośrednio
związany z omawianą problematyką. Jak już wspomniano, dopuszczalny jest zbieg
odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej (art. 443 k.c.) i wówczas uprawniony
do odszkodowania musi rozważyć, z którego reżimu odpowiedzialności chce sko-
rzystać. W pierwszym wypadku nie musi wykazywać winy, jeżeli jednak zakład udo-
wodni, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzial-
ności, będzie od niej zwolniony. Natomiast w drugim wypadku wystarczy, aby pa-
cjent wykazał, że działanie wyrządzające szkodę było bezprawne. Stanowisko to
jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego zgodność z usta-
wą zasadniczą art. 417 k.c. – powoływanego w literaturze jako podstawa odpowie-
dzialności deliktowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej5  – tylko jeśli jedyną
przesłanką tej odpowiedzialności będzie bezprawność przy wykonywaniu czynno-
ści (art. 77 ust. 1 Konstytucji).6  W ten sposób uwzględnione zostały poglądy dok-
tryny postulujące przyjęcie odpowiedzialności publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej niezależnie od ich winy.7

IV. Rozpatrując przedstawione zagadnienie prawne, na wstępie Sąd Najwyższy
analizuje stosunki istniejące pomiędzy pozwanym, poszkodowanym oraz Kasą Cho-
rych i zakładem opieki zdrowotnej dochodząc do wniosku, że roszczenia przysłu-
gują jedynie poszkodowanemu: wobec pozwanego o naprawienie szkody wywoła-
nej czynem niedozwolonym oraz wobec zakładu o świadczenie usług medycznych.
Zdaniem Sądu można w tej sytuacji przyjąć, że spełnienie drugiego z tych świad-
czeń powoduje częściowe wygaśnięcie pierwszego, a jednocześnie brak jest pod-
staw dla istnienia zobowiązania solidarnego. Rzeczywiście, jeśli zakład opieki zdro-
wotnej wykona świadczenie medyczne polegające na leczeniu, to w części w sposób
pośredni naprawia szkodę wyrządzoną przez pozwanego, wykonuje jednak swoje
własne zobowiązanie umowne, nie cudze, dlatego też brak jest podstaw do stoso-

5 Zob. m.in. J. Jończyk, Prawo..., s. 339-340.
6 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.12.2001 r., SK 18/00, OTK z 2001 r., z. 8, poz. 256.
7 Zob. M. Nesterowicz, Prawo..., s. 217.
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wania tutaj art. 518 k.c. Zupełnie nieuprawnione są też twierdzenia Sądu Okręgo-
wego, jakoby spełniając te świadczenia zakład opieki zdrowotnej ponosił szkodę.
Ta ostatnia stanowi bowiem uszczerbek wywołany wbrew woli podmiotu, podczas
gdy zakład lecząc pacjenta działa zgodnie ze swoją wolą w wykonaniu zobowiąza-
nia, którego ramy zakreślone są ustawowo, a bezpośrednio wypływają ze wspo-
mnianej już umowy. Dopatrywanie się w takim przypadku istnienia szkody po stro-
nie zakładu uznać należy za nieporozumienie. Uwagi te odnoszą się jednak – na co
już wskazano – do poglądów Sądu Okręgowego, których Sąd Najwyższy oczywiście
nie podzielił, formułując odmienne, trafniejsze stanowisko.

Wykonanie zobowiązania przez zakład opieki zdrowotnej powoduje – na co już zwró-
cono uwagę – częściowe tylko wygaśnięcie zobowiązania polegającego na naprawieniu
szkody przez pozwanego. Nie jest bowiem wykluczone, że poszkodowany doznał także
krzywdy i obowiązek zadośćuczynienia jej w dalszym ciągu będzie ciążył na pozwanym.
Bez wątpienia jednak z ogólnych zasad prawa zobowiązań wynika, że jeśli szkoda zo-
stała wyrównana – także przez osobę trzecią i w sposób pośredni – to brak jest podstaw
do żądania naprawienia jej w tym zakresie po raz drugi przez osobę bezpośrednio od-
powiedzialną, ponieważ odszkodowanie nie może przewyższać powstałej szkody.

V. Pomimo pewnych wahań, Sąd Najwyższy trafnie kwalifikuje ostatecznie po-
wstały stan faktyczny jako konstrukcję solidarności niewłaściwej, zauważając jed-
nocześnie, że nie rozstrzyga to kwestii roszczeń regresowych. Wprawdzie doktryna
i orzecznictwo nie cofają się przed odpowiednim stosowaniem w takich przypad-
kach przepisów o solidarności, w tym zwłaszcza art. 366 k.c., w oparciu o który
przyjmuje się wygaśnięcie jednego z takich zobowiązań, to jednak zdecydowanie
wyklucza się taką możliwość w stosunku do art. 369 k.c., statuującego roszczenia
regresowe8 . Mimo tego, że brak jest przepisu przewidującego możliwość żądania
od sprawcy szkody zwrotu kosztów leczenia, Sąd Okręgowy w uzasadnieniu pyta-
nia prawnego, a także prokurator, wywodzą, że dopuszczalne jest konstruowanie
takiej możliwości w drodze analogii, nie precyzując jednak bliżej, na czym ów za-
bieg interpretacyjny mógłby polegać. Zagadnieniu temu – z uwagi na jego znacze-
nie – zwłaszcza dla teorii prawa cywilnego – warto poświęcić nieco więcej uwagi.

Rozważania dotyczące budowania roszczenia regresowego w drodze analogii
poprzedzić należy kilkoma uwagami o charakterze terminologicznym. Pod poję-
ciem analogii rozumie się najczęściej korzystanie z funkcjonalnej dyrektywy wy-
kładni a simili (analogia legis) albo formułowanie normy prawnej w oparciu o inne
normy, wyraźnie wysłowione w systemie prawnym, w drodze reguł inferencyjnych
analogia iuris. Wydaje się, że pojęciem tym należy objąć także wykładnię rozszerza-
jącą, która – podobnie jak obie wymienione wyżej metody interpretacji – zasadza
się na tym, że dla jej zastosowania konieczne jest odwołanie się do uzasadnienia
aksjologicznego – mianowicie do tzw. teorii racjonalnego prawodawcy9 . Powstaje

8 Zob. Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1997, s. 104.
9 W sprawie przyjmowanej przeze mnie koncepcji wykładni, termionologii oraz teorii racjonalnego prawodawcy

zob. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 164-174.
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zatem pytanie, czy to uzasadnienie jest dostatecznie silne, aby w omawianym przy-
padku uznać istnienie roszczenia regresowego wobec sprawcy szkody. Analizę tę
najlepiej przeprowadzić zgodnie z przedstawionym wyżej podziałem – najpierw
doszukując się możliwości zastosowania wykładni a simili (analogia legis) albo in-
terpretacji rozszerzającej, zwłaszcza wobec art. 441 § 3 k.c., a następnie w drodze
analogia iuris, mając na uwadze inne przepisy prawne dopuszczające żądanie zwro-
tu poniesionych świadczeń, przytoczonych przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu.

VI. Możliwość sięgania w drodze analogii do art. 441 § 3 k.c. przy konstruowaniu
roszczenia regresowego była już wielokrotnie rozważana w orzecznictwie Sądu
Najwyższego. W glosowanej uchwale Sąd wprawdzie wskazał te rozstrzygnięcia,
jednak – niestety – nie raczył odnieść się bliżej do przedstawionych tam poglądów.
Wydaje się wszakże, że przynajmniej pobieżna analiza tego orzecznictwa może być
bardzo pomocna w ocenie prawnej omawianego stanu faktycznego.

Sąd Najwyższy dopuścił analogiczne stosowanie art. 441 § 3 k.c. w zasadzie tylko
do dwóch sytuacji i to o bardzo zbliżonym charakterze. Mianowicie, jeżeli praco-
dawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy na
podstawie art. 92 § 1 k.p., przysługuje mu roszczenie zwrotne w stosunku do osoby
odpowiedzialnej za tę niezdolność10.  Podobnie Skarbowi Państwa, który wypłacił
policjantowi odszkodowanie za zniszczoną odzież oraz uposażenie za okres choro-
by spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym, przysługuje roszczenie regresowe
do sprawcy tego wypadku11 . Zdaniem Sądu, podstawą tego roszczenia jest art. 441
§ 3 k.c., który może być stosowany także w przypadku, gdy tylko jeden z dłużników
odpowiada wobec wierzyciela z tytułu czynu niedozwolonego, natomiast drugi z mo-
cy ustawy szczególnej.

Dla oceny trafności tego stanowiska konieczna jest staranna wykładnia §§ 1 i 3
art. 441 k.c. § 1 tego przepisu stanowi, że „jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzial-
ność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest so-
lidarna”. Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną czynem niedozwo-
lonym jest ten, na kim ciąży obowiązek naprawienia tej szkody według zasad okre-
ślonych w k.c. (zdarzenie, szkoda, adekwatny związek przyczynowy). Zakresem art.
441 § 1 – i tym samym § 3 tego przepisu – będą więc objęte sytuacje takie jak:
współsprawstwo deliktu, podżeganie i pomocnictwo, wspólne zajmowanie pomiesz-
czenia, posiadanie budowli czy pojazdu albo przedsiębiorstwa itp. Nie mieści się tu
jednak odpowiedzialność pracodawcy za wypłatę wynagrodzenia w okresie choro-
by spowodowanej deliktem. Zapłata tego wynagrodzenia nie jest bowiem bezpo-
średnio zależna od szkody, czego dowodem jest fakt, że przysługuje ono także w razie
choroby nie będącej skutkiem czynu niedozwolonego. Nie jest to zatem świadcze-
nie polegające na naprawieniu szkody, ale zobowiązanie mające odrębny, samo-

10 Uchwała SN z 19.09.1997 r., III CZP 41/97, OSNC z 1998 r., z. 2, poz. 20.
11 Uchwała 7 sędziów SN z 21.10.1997 r., III CZP 34/97, OSNC z 1998 r., z. 2, poz. 19; podobnie wyrok SN z

28.06.1977 r., I CR 185/77, OSNCP z 1978 r., z. 10, poz. 174 i wyrok SN z 27.03.2000 r., III CKN 638/98, nie
publ.
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dzielny charakter. Nic nie zmienia tu fakt, że w gruncie rzeczy świadczenie to wy-
równuje pracownikowi lucrum cessans w postaci utraconego wynagrodzenia.
Podsumowując: pracodawca nie jest jedną z „kilku osób”, o których mówi art. 441
§ 1 k.c.12

Uwagi powyższe odnoszą się do bezpośredniego – a ściślej: wynikającego z wy-
kładni językowej – stosowania art. 441 k.c. Pojęcia użyte w tym przepisie mają cha-
rakter techniczno-prawny, ich znaczenie jest wyraźnie zakreślone, co wyklucza sto-
sowanie względem nich wykładni funkcjonalnej a simili. Można jednak – wbrew
językowemu znaczeniu tych przepisów – dokonać ich wykładni rozszerzającej, jeśli
istnieje ku temu silne uzasadnienie aksjologiczne. Wydaje się, że zabiegi interpre-
tacyjne Sądu Najwyższego w cytowanych wyżej orzeczeniach były właśnie wykład-
nią rozszerzającą, a uzasadnienia dlań upatruje Sąd w tym, że „ustawodawca, sta-
tuując odpowiedzialność kilku osób z różnych podstaw prawnych, ma na celu przede
wszystkim ochronę interesu poszkodowanego, lecz ostatecznie ciężar szkody powi-
nien ponieść ten, kto ją wyrządził z własnej winy”13.  Wypada zauważyć, że wskazuje
się tutaj jedynie na taką sytuację, w której obok osoby odpowiedzialnej za delikt
inny podmiot odpowiada z mocy ustawy, nie umowy i tylko w takim zakresie do-
puszczalna jest wykładnia rozszerzająca.

Obok racji aksjologicznych dla stosowania wykładni rozszerzającej konieczne
jest także, aby świadczenie, do którego z mocy ustawy zobowiązany jest jeden z pod-
miotów, przynajmniej pośrednio polegało na naprawieniu szkody wyrządzonej przez
inną osobę deliktem. Jeśli bowiem świadczenie to nie zaliczałoby się na poczet
szkody, to rozszerzenie zakresu zastosowania normy z art. 441 § 1 k.c. byłoby zbyt
daleko idące. Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy, nie dopuszczając do docho-
dzenia roszczenia zwrotnego z tytułu jednorazowego świadczenia wypłacanego przez
zakład pracy na mocy tzw. ustawy wypadkowej, ponieważ świadczenie to przysłu-
guje niezależnie od odszkodowania na podstawie prawa cywilnego i nie podlega
zaliczeniu na poczet szkody14 . Natomiast wynagrodzenie czy uposażenie za czas
choroby polega w istocie rzeczy na naprawieniu szkody w postaci lucrum cessans
i jako takie podlega zaliczeniu, może więc uzasadniać rozszerzającą wykładnię art.
441 k.c.

Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że dopuszczalna
jest interpretacja rozszerzająca art. 441 k.c., jako że istnieje silne uzasadnienie ak-
sjologiczne w postaci twierdzenia, że ostatecznie ciężar szkody powinien ponosić
ten podmiot, który ją wyrządził z własnej winy, jednak tylko wtedy, gdy świadczenie

12 Dla zobrazowania rozróżnienia świadczenia pracodawcy od świadczenia bezpośrednio naprawiającego szkodę
można posłużyć się następującym przykładem: rozbity samochód zostaje odholowany do warsztatu, gdzie wła-
ściciel zawiera z mechanikiem umowę o jego naprawę. Świadczenie mechanika nie jest świadczeniem polegają-
cym na naprawieniu szkody, ale wykonaniem odrębnego zobowiązania (w tym wypadku umownego), mimo że
w gruncie rzeczy prowadzi do wyrównania szkody i naprawy samochodu. Świadczenie mechanika byłoby na-
prawieniem szkody tylko wtedy, gdyby to on sam odpowiadał za uszkodzenie pojazdu wskutek deliktu.

13 Z uzasadnienia uchwały SN z 19.09.1997 r., III CZP 41/97, OSNC z 1998 r., z. 2, poz. 20.
14 Uchwała 7 sędziów SN z 25.03.1994 r., III CZP 5/94, OSNCP z 1994 r., z. 7-8, poz. 145.
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spełnione przez podmiot zobowiązany z mocy ustawy (nie umowy) zalicza się na
poczet naprawienia szkody, a więc gdy nie ma ono charakteru odrębnego, samoist-
nego. Jeśli przesłanki te są spełnione, wówczas odpowiedzialność tych osób jest
solidarna z mocy ustawy (art. 441 § 1 k.c.), a roszczenia zwrotne między nimi regu-
luje m.in. art. 441 § 3 k.c., jako przepis szczególny wobec art. 376 k.c. Tak więc
osoba, która naprawiła szkodę15  mimo braku winy, może dochodzić zwrotu całego
świadczenia od podmiotu, który w sposób zawiniony wyrządził szkodę. Należy pod-
kreślić, że chodzi tu nie tylko o sytuację, w której bezpośredni sprawca odpowiada
na zasadzie winy, ale także gdy odpowiada on w oparciu o inną zasadę, jeżeli tylko
czyn wyrządzający szkodę był przezeń zawiniony. Stanowisku temu dał wyraz Sąd
Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 19.09.1997 r.16.  Z kolei brak podstaw do sto-
sowania pełnego regresu w przypadku, gdy sprawca w ogóle nie ponosi winy, albo
wprawdzie ponosi, ale nie ma ona charakteru wyłącznego. Ilustruje to uzasadnie-
nie uchwały Sądu Najwyższego z 25.03.1994 r.17 , gdzie odmawia się przyjęcia ist-
nienia roszczenia regresowego w stosunku do zakładu ubezpieczeń, który – jak
wiadomo – odpowiada na zasadzie gwarancyjno-repartycjnej.

VII. Sformowane wyżej przesłanki rozszerzającej wykładni art. 441 k.c. spełnio-
ne są także na gruncie stanu faktycznego będącego podstawą rozstrzygnięcia glo-
sowanej uchwały. Co więcej – występuje tutaj silne podobieństwo do wcześniej opi-
sanych przypadków, w których Sąd Najwyższy uznał istnienie regresu. Mamy do
czynienia z zawinionym deliktem pozwanego, obok którego istnieje zobowiązanie
zakładu opieki zdrowotnej do świadczeń medycznych, które pośrednio wyrównują
szkodę wyrządzoną przez pozwanego. Podobieństwo jest tym większe, że zakład
zobowiązany jest świadczyć nie tylko w razie deliktu, ale – tak jak pracodawca musi
płacić wynagrodzenie – również w okresie choroby ubezpieczonego, a więc stanu
na ogół przez nikogo nie zawinionego. Wydawać by się zatem mogło, że i w tym
przypadku należałoby zastosować interpretację rozszerzającą art. 441 k.c. Jednak
rozwiązanie takie jest niedopuszczalne i to przynajmniej z dwóch względów. O ile
sytuacje wskazane wyżej dotyczyły stosunków prywatnoprawnych, regulujących sto-
sunek pomiędzy pracodawcą18  a pracownikiem, o tyle w przypadku świadczeń me-
dycznych mamy do czynienia ze stosunkiem obywatel-państwo. W teorii prawa za-
uważa się, że zasada rzetelności prawodawcy wymaga, aby w stosunkach tego ro-
dzaju nie korygować jednoznacznego wyniku interpretacji językowej wykładnią a si-

15 Chodzi tu o naprawienie szkody w przyjętym powyżej, rozszerzonym rozumieniu tego pojęcia, a więc także
w sposób pośredni, w wykonaniu obowiązku ustawowego.

16 III CZP 41/97,OSNC z 1998 r., z. 2, poz. 20: „Przepis ten [...] [art. 441 § 3 k.c. – M.L.] nie stawia wymagania, by
sprawca odpowiadał na zasadzie winy, lecz by szkoda była zawiniona przez sprawcę. [...] Choć sprawca odpo-
wiada na zasadzie ryzyka, to szkoda powstała z jego winy”.

17 III CZP 5/94, OSNC z 1994 r., z. 7-8, poz. 145. Na przeszkodzie przyjęcia istnienia regresu stoją zdaniem Sądu
także inne przyczyny, wskazane w uzasadnieniu, które łącznie nie pozwalają na uwzględnienie powództwa.
Wydaje się jednak, że jeśli odpowiedzialność drugiego z podmiotów nie opiera się na ustawie, ale na umowie –
w tym wypadku ubezpieczenia – to wykładnia rozszerzająca art. 441 § 1 k.c. jest w ogóle niedopuszczalna,
o czym była już mowa wyżej.

18 W tej roli w niektórych z cytowanych orzeczeń występował Skarb Państwa.
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19 Ustawa z 25.06.1999 r., Dz.U. z 1999 r., nr 60, poz. 636.
20 Ustawa z 28.03.1933 r., Dz.U. z 1933 r. Nr 51, poz. 396.
21 Analogia iuris oraz wykładnia a simili (analogia legis) czy wykładnia rozszerzająca opierają się w istocie na tych

samych podstawach, co zwalnia z powtarzania w tym miejscu argumentacji wykluczającej stosowanie tych reguł
inferencyjnych.

mili czy rozszerzającą. Nie dałoby się pogodzić tego z zasadą demokratycznego
państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Drugi argument wynika z faktu
powszechności ubezpieczenia zdrowotnego. Jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy
w glosowanym orzeczeniu, świadczenie medyczne przynajmniej częściowo opłacił
sam ubezpieczony za pomocą składki. Istotą ubezpieczeń jest przecież rozłożenie
ryzyka wystąpienia określonego zdarzenia (wypadku ubezpieczeniowego) na więk-
szą liczbę podmiotów, aby uchronić ich przed koniecznością ponoszenia tych kosz-
tów samodzielnie, a powrót do obarczania jednostek tą odpowiedzialnością prze-
kreślałby funkcję i sens ubezpieczeń zdrowotnych.

VIII. Wskazane powyżej argumenty wykluczają również możliwość konstruowa-
nia roszczenia regresowego za pomocą reguł inferencyjnych analogia iuris. Sąd
Najwyższy w uzasadnieniu przytacza istniejące w polskim prawie przypadki, w któ-
rych ustawodawca wyraźnym przepisem przyznaje takie roszczenie – są to art. 70
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa19  oraz art. 197 ustawy o ubezpieczeniu społecznym20 . Zauważa
także istotne podobieństwo tych sytuacji prawnych w stosunku do stanu faktyczne-
go będącego podstawą rozstrzygnięcia, dochodzi jednak do wniosku, że brak pod-
staw do stwierdzenia, jakoby pominięcie roszczenia regresowego w ustawie o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym było niedopatrzeniem legislacyjnym. Trud-
no nie zgodzić się z tym stanowiskiem, zwłaszcza w świetle przytoczonych wyżej
twierdzeń, nakazujących korzystanie z analogii w prawie publicznym w sposób da-
leko bardziej ostrożny niż na gruncie prawa prywatnego21 .

IX. Na zakończenie warto pokusić się o uwagę de lege ferenda. Sąd Najwyższy,
wykluczając w obecnym stanie prawnym istnienie omawianego roszczenia regreso-
wego, wyraził pogląd, że ustanowienie go byłoby celowe, „jeżeli przemawiałaby za
tym analiza wyników finansowych”. Wydaje się, że wprowadzenie takiej zmiany
byłoby dopuszczalne jedynie w stosunku do tych sprawców, którzy wyrządzając szko-
dę dopuścili się jednocześnie przestępstwa umyślnego. Dyskusja na ten temat wy-
kracza jednak poza cel niniejszego opracowania, choć z pewnością jest konieczna,
jeśli sugestie te miałyby przybrać kształt konkretnych projektów legislacyjnych.
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Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 1998 r. I Aca 308/98

1. Orzekanie w procesie cywilnym tylko w takim zakresie uwzględnia przekonanie
i pogląd strony na istotne okoliczności, w jakim zostaną one poparte dowodami.

2. W razie zakażenia pacjenta chorobą zakaźną, pozwany szpital chcąc się zwol-
nić od odpowiedzialności powinien przynajmniej wykazać, że istniało wysokie
prawdopodobieństwo innego powstania szkody.

Uzasadnienie

Powód S. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Szpitala Wo-
jewódzkiego w L., na rzecz powoda, kwoty 600 000 000 zł. (starych). W uzasadnie-
niu stwierdził, że jest leczony w stacji dializ pozwanego od 26.11.1993 r.

Podczas leczenia niewydolności nerek u pozwanego, został zarażony wirusem
HIV i HBs. W trakcie procesu powód zmarł. W miejsce powoda wstąpiła jego żona
E. K. i domagała się od pozwanego na zasadzie art. 445 § 3 kc., zadośćuczynienia
w kwocie uprzednio żądanej przez męża. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.
Podniósł, że nie można ustalić czy zarażenie nastąpiło w szpitalu pozwanego. Opie-
rając się na informacji dr. hab. med. A.S. pozwany stwierdził, że powód zaraził się
poza pozwanym szpitalem. W szpitalu pozwanego nie nastąpiło zdarzenie, które
mogłoby skutkować zakażenie powoda. Sam fakt ujawnienia się wirusów wspo-
mnianych chorób w pozwanym szpitalu wynikać może wyłącznie z poddania go
w szpitalu stosowanym badaniom. Okoliczność ta nie uzasadnia jeszcze tezy, iż do
zakażenia doszło podczas i w związku z leczeniem.

Sąd I Instancji poczynił następujące ustalenia:
Powód od marca 1990 r. pozostawał pod stałym nadzorem lekarskim z powodu

przewlekłej choroby nerek i stopniowo narastającej w czasie niewydolności nerek.
Tej zasadniczej chorobie towarzyszyły nadciśnienie tętnicze nerkopochodne, zmia-
ny chorobowe mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych, obrzęki uogólnione i oty-
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łość III stopnia. Był hospitalizowany: od 13. III – 19. IV. 1990 r., od 5. XI. – 26. XI.
1991 r., od 21.II. – 17.IV. 1992 r., – na oddziale wewnętrznym B ZOZ w L., od 3. VI.
1992 – 15. VI. 1992 r., 11.IX. – 22. IX. 1992 r., (X. – 9. XI. 1992 r., 19. VI. – 2. VII.
1993 r., 8. X. – 27. X. 1993 r., na oddziale wewnętrznym B Szpitala Wojewódzkiego
w L.

Z powodu znacznego pogorszenia się stanu jego zdrowia w listopadzie 1993 r.,
został przekazany na oddział dializ i w dniu 26 listopada 1993 r., rozpoczęto u S. K.
typowe, planowe zabiegi dializ pozaustrojowych. Dializy odbywały się trzy razy w ty-
godniu według programu przy pomocy aparatu sztuczna nerka, w którym zamon-
towany jest hemodializator jako główne urządzenie oczyszczające krew, powodują-
ce możliwość utrzymania właściwej gospodarki wodno-elektrolitowej, kwasowo-
zasadowej i odtrucie organizmu z substancji toksycznych takich jak mocznik, kre-
atynina, kwas moczowy, reszty przemian białkowych toczących się w organizmie.
Stan zdrowia S. K. na początku dializ był ciężki, ulegał on poprawie w miarę prowa-
dzenia dializ.

Z powodu okresowo pogłębiającej się anemii otrzymał on osiem transfuzji krwi
od różnych dawców. Otrzymana ze Stacji Krwiodawstwa krew była HBS i HIV
ujemna.

Przy rozpoczęciu dializ celem dostępu do dużego naczynia dokonano u S. K.
wkłucia do żyły podobojczykowej, a następnie w odstępie pewnego czasu w sali
operacyjnej szpitala chirurgicznego zespolenie tętnicze-żylne. Z powodu zakrzepi-
cy tego zespolenia, nastąpiło ustanie jego pracy. W związku z powyższym w następ-
nych miesiącach wykonano uzupełniające zespolenie. Nie spowodowało to prze-
rwania procesu dializ. Z powodu trudności w założeniu tzw. zespoleń niskich był
skierowany do specjalistów chirurgii naczyniowej i transplantologicznej w Warsza-
wie celem wykonania tzw. wysokiego zespolenia. Po pewnym czasie jego funkcjo-
nowania wystąpił na tym zespoleniu tętniak i w związku z tą sytuacją przewieziony
został do Chirurgii Naczyniowej, gdzie usunięto tętniak i to zespolenie.

W dalszym ciągu chory zacewnikowany był do żyły udowej i podobojczykowej,
co umożliwiło kontynuowanie ciągłości dializ. W dniu 6. XI. 1994 r. przekazany
został do Kliniki Chirurgii Naczyniowej w W., gdzie założono mu „Goretex” (sztucz-
ne naczynie). W postępowaniu terapeutycznym zastosowano między innymi u S. K.
przetoczenie preparatu krwi. W październiku 1993 r. i w grudniu 1993 r. otrzymał
krwinki płukowe i masę erytrocytarną. W badaniach krwi wykonywanych podczas
pobytu poprzedzającego dializoterapię i na początku dializoterapii (1 XII 1993 r.)
nie wykazało HBS Ag – podstawowego znaczenia w rozpoznawaniu zakażenia wi-
rusem hepatitis B, ani obecności przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi HIV
(anty-HIV). Obecność HBs Ag w surowicy krwi S. K. wykazano po raz pierwszy
w badaniu z dnia 22 lutego 1994 r. tj. w około cztery miesiące od przetoczenia krwi-
nek płukanych lub około trzy miesiące od przetoczenia masy erytrocytarnej. Jed-
noznaczne potwierdzenie zakażenia wirusem HIV zostało przedstawione w wyni-
ku z dnia 31 V 1994 r., tj około siedem miesięcy od przetoczenia krwinek płukanych
lub około 6 miesięcy od przetoczenia masy ertytrocytarnej.



149

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1998 r. I Aca 308/98

Do zakażenia obydwoma wirusami dochodzi głównie drogą pozajelitową, tj. mię-
dzy innymi za pośrednictwem krwi, preparatów krwiopochodnych, sprzętu medycz-
nego.

Okres wylęgania WZW typu B jest różnie długi i wahać się może od około 28 do
180 dni, czas w którym dochodzi do ujawnienia się przeciwciał anty-HIV u osoby
zarażonej jest różnie długi i wahać się może od około 6 tygodni do 6 miesięcy,
w sporadycznych wypadkach może być jeszcze nieco wydłużony. Pobyty w innych
jednostkach służby zdrowia poza L. miały miejsce w VIII, IX i XI 1994 r. po po-
twierdzeniu zakażeń wirusami HBS i HIV.

W dniu 27 II 1994 r. zastępca ordynatora Oddziału Dializy Pozaustrojowej Wo-
jewódzkiego Szpitala w L. zgłosił telefonicznie do Działu Epidemiologii Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w L. stwierdzenie obecności przeciwciał
anty-HIV u pacjenta dializowanego w oddziale oraz podejrzenie o zakażenie wiru-
sem HIV drugiego pacjenta.

W dniu 28 II 1994 r. Oddział Dializy był wizytowany przez pracownicę Działu
Epidemiologii WSSE w L. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne, w wy-
niku którego skierowano pismo do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w L. z zale-
ceniami podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyprowadzenia od-
działu z obecnych warunków.

W grudniu 1994 r. Oddział Dializy Pozaustrojowej został przeniesiony z obiektu
Szpitala Chirurgicznego w L. do Szpitala Wojewódzkiego. Przyczyną nakazania
podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyprowadzenia Oddziału
Dializ z istniejących w 1994 r. pomieszczeń były złe warunki lokalowo-techniczne
uniemożliwiające przestrzeganie zasad postępowania przeciwepidemicznego. Wy-
jątkowa niefunkcjonalność pomieszczeń, nadmierne zagęszczenie stanowisk diali-
zacyjnych, brak magazynów na zapasowe nerki, na sprzęt jednorazowego użytku,
bieliznę pościelową, dokumentację chorych, zapas koncentratu do dializ były w oce-
nie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. decydującą prze-
szkodą w ciągłym stosowaniu metod zapobiegawczych i stwarzały ryzyko wystąpie-
nia zakażeń.

Dializy w Stacji Dializ w Szpitalu Wojewódzkim w L. prowadzone były na trzech
zmianach w dwóch cyklach: 1 – poniedziałek, wtorek, środa, 2 – czwartek, piątek,
sobota.

Dializy u wszystkich pacjentów przeprowadzane są jednakowo. Pacjent przycho-
dzi do stacji, jest podłączony do aparatu tzw. sztucznej nerki i jest dializowany przez
4-5 godzin, w zależności od parametrów biochemicznych. Po tym czasie jest odłą-
czony od aparatu i odwożony karetką do domu. Zasadniczą częścią aparatu sztucz-
nej nerki jest dializator, przez który toczy się krew. Od momentu I wątpliwego
wyniku anty-HIV w stacji zastosowano dializatory jednorazowego użytku. Wcze-
śniej dializatory były płukane. Każdy pacjent miał swój dializator, który był podpi-
sany i przechowywany po zabiegu płukania w specjalnym pojemniku oznakowa-
nym. Dializatory i dreny płukane były w dialimedzie. Dialimedy były dwa – jeden
dla pacjentów z HBS dodatnim, drugi dla HBS-ujemnych. Jeżeli po programie płu-
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kania dializator nie był biały, bo zostały np. resztki krwi to taki dializator poddawa-
no jeszcze płukaniu, albo wyrzucano. W Stacji Dializ były wydzielone sale dla pa-
cjentów z HBS dodatnim.

Kiedy przyszedł pierwszy wątpliwy wynik anty-HIV S. K., wprowadzono zaostrze-
nie sanitarno-epidemiologiczne, stosowano tylko i wyłącznie sprzęt jednorazowe-
go użytku używany przy dializie, a ponadto jednorazowy sprzęt ochronny dla per-
sonelu i lekarzy zatrudnionych w Stacji. Pościel po zakończeniu zabiegu była palo-
na, pomieszczenie, łóżko, ściany były myte, a następnie naświetlane lampami bak-
teriobójczymi. Prace związane z odkażaniem, dezynfekcją łóżek i pomieszczeń trwały
około 2 godziny po zakończeniu dializy.

S.K. początkowo był dializowany w holu. Kiedy wykryto u niego wirus HBS-
dodatni przeniesiono go na salę, gdzie byli dializowani chorzy z HBS dodatnim,
a gdy wykryto u niego wirus anty-HIV dodatni był dializowany na tej samej sali i na
tym samym stanowisku przy użyciu oddzielnej nerki co pacjenci z wirusem HIV
i HBS. Powód zawsze był dializowany na łóżku po M. B. od kiedy został przeniesio-
ny na salę pacjentów z HBS dodatnim i tą samą aparaturą. Od 1990 r. S. K. nie
współżył fizycznie z żoną, gdyż z uwagi na jego chorobę było to niemożliwe. Towa-
rzyszące przewlekłej niewydolności nerek wysokie ciśnienie było przeszkodą do nor-
malnego życia.

S. K. po raz ostatni był w Niemczech na przełomie 1989/1990 r. a wrócił w stycz-
niu 1990 r. Przebywał tam u swojej siostry w miejscowości S. (RFN).

Od momentu przyjęcia S. K. na Oddział Dializ Pozaustrojowych Szpitala Woje-
wódzkiego w L. w dniu 26 XI 1993 r. przyjmujący go lekarz powiedział mu „pan jest
od tej pory nasz”. Gdy S. K. zapytał co to oznacza – wyjaśnił, że bez porozumienia
ze Stacją Dializ nie można mu było w żadnym innym miejscu pobierać leków i pod-
dawać się zabiegom. Wszystko musiało być odnotowane w kartotece prowadzonej
w Stacji Dializ.

S. K. nie miał żadnej wątpliwości w swoich wypowiedziach, że został zarażony wi-
rusem HBS + i wirusem HIV w Szpitalu Wojewódzkim w L. w trakcie dializ. Stwier-
dzenie to opierał na analizie swojego trybu życia w okresie choroby. Twierdził, że
został zarażony wirusem HIV wówczas, gdy po stwierdzeniu u niego zarażenia wiru-
sem HBS został przeniesiony z sali ogólnej na salę, na której był pacjent również
zarażony wirusem HIV i zmarł na AIDS, a w trakcie dializowania S. K. był dializowa-
ny na tym samym sprzęcie co ten pacjent. S. K. mając świadomość, że jest zarażony
wirusem HIV stał się po prostu innym człowiekiem, zmieniła się jego psychika.

Przed zachorowaniem był kierownikiem ośrodka wypoczynkowego w województwie
gorzowskim. Po sezonie zapraszał znajomych do tego ośrodka, grał w tenisa, nie intere-
sował się kobietami. Był człowiekiem bardzo pogodnym, uśmiechniętym. W okresie
choroby, kiedy odwiedzał znajomych był niezwykle poważny, któregoś razu wypowie-
dział słowa „gdybym choć raz skoczył gdzieś na bok nie miałbym do siebie żalu”. Po
tych słowach łzy stanęły mu w oczach i zapanowała dłuższa chwila ciszy. S. K. w począt-
kowym okresie choroby miał nadzieję na przeszczep nerki a gdy się okazało, że jest
zarażony wirusem HIV poczuł się jak w kleszczach i coraz częściej mówił o śmierci.
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Kiedy S. K. dowiedział się, że ma niewydolność nerek przyjął to spokojnie, stwier-
dził, że podda się dializie a w przyszłości transplantacji nerek.

Gdy w maju 1994 r. został poinformowany przez lekarzy Stacji Dializ, że ujaw-
niono u niego anty-HIV – był to dla niego szczególny cios, z uwagi na to, że cała
nadzieja na transplantację nerki, z którą wiązał szansę wyzdrowienia skończyła się.
W pierwszej fazie buntował się, krzyczał, później przyszła faza otępienia. Swojej
synowej – pracownikowi służby zdrowia zadawał pytanie, dlaczego tak się dzieje, że
szafuje się czyimś zdrowiem, dlaczego po wniesieniu sprawy do Sądu znalazła się
jednorazowa pościel, filtry w dializatorach były zmieniane po każdym zbiegu.

S.K. bardzo obawiał się, jak przyjmie go środowisko, kiedy się dowie, że jest
zarażony wirusem HIV. Po każdej dializie, jak powód wracał do domu skarżył się,
że jest źle traktowany w Stacji Dializ, że personel wykonuje czynności, aby jak naj-
szybciej się go pozbyć. Często był w takim stanie, że wymagał hospitalizacji, ale nie
było placówki, żeby można go hospitalizować. Mimo że był dializowany – w stanie
ciężkim przywieziono go do domu.

Nikt podczas dializowania nie zadbał o sferę psychiczną S. K. W trakcie rozmowy
z jedną z pielęgniarek, kiedy zastanawiał się dlaczego jego to spotkało, pielęgniarka
odpowiedziała, że „złapał to na Stacji Dializ po pacjencie, po którym był dializowany”.

Przyjaciółka E. K. – K. S. wiedziała od początku jak przebiega choroba jej męża
S. K., tj. od roku 1990, kiedy rozpoznano chorobę nerek. Choroba ta coraz bardziej
się pogłębiała i przyszedł taki moment, że E. K. poinformowała ją, że S. K. będzie
dializowany.

Było to w listopadzie 1993 r. Po pewnym czasie dowiedziała się od E. K., że mąż
jej został zarażony wirusem HBS +, ale czuł się nieźle, miał humor, można było
z nim pożartować. Przez pewien czas K. S. nie utrzymywała kontaktu z rodziną K.
Któregoś razu przyszła do niej do pracy E. K., poprosiła o zrobienie kawy, w czasie
rozmowy rozpłakała się i powiedziała, „dla S. nie ma już szansy, bo został zarażony
wirusem HIV”. Gdy ona odwiedziła rodzinę K. po trzech dniach stwierdziła, że S.
K. jest bardzo zmieniony. Gdy podjęła z nim rozmowę pod nieobecność jego żony,
która wyszła po zakupy – S. K. wybuchnął płaczem i powiedział, że „nie miałby żalu
gdyby był pijakiem i gdzieś się włóczył”, ale nie może zrozumieć dlaczego jego to
spotkało. Wymienił nazwisko pielęgniarki S., która powiedziała mu o tym, że nie
jest jedynym zarażonym wirusem HIV w Stacji Dializ. Bardzo się podłamał tą wia-
domością, bo liczył w perspektywie na transplantację nerek. Tragiczne było dla nie-
go to, że nie było dla niego miejsca na hospitalizację. Nie przyjmował żadnych słów
pocieszenia i dla znajomych było to przygnębiające.

S. K. nie został zakażony drogą przetoczenia krwi o czym świadczą ujemne wyni-
ki badań dawców, których krew otrzymywał pacjent w okresie wielokrotnych hospi-
talizacji w Szpitalu Wojewódzkim w L. Przewlekła o ciężkim przebiegu klinicznym
choroba nerek z ich rozwiniętą niewydolnością wymagająca włączenia chorego do
ciągłego programu hemodializ wykluczała jakąkolwiek formę aktywnego życia. Stąd
też z bardzo dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że do zakażenia HIV S.
K. doszło w trakcie kolejnego pobytu na oddziale hemodializ w L.
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 Za powyższą opinią przemawiają następujące fakty: złe warunki lokalowo-tech-
niczne uniemożliwiające przestrzeganie zasad właściwego postępowania przeciwe-
pidemiologicznego, ujawnienie zakażenia HIV po okresie kilku miesięcy realizo-
wania programu dializ, przeprowadzenie zabiegów hemodializy na stanowisku 6,
na którym dializowani byli inni chorzy zakażeni HIV.

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd I Instancji uznał powództwo za częściowo
zasadne. Zasądził od pozwanego na mocy art. 445 § 3 kc kwotę 30 000 zł z odsetka-
mi ustawowymi od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.

Sąd I Instancji przyjął, że do zakażenia S.K. doszło w szpitalu pozwanego. Usta-
lenie to było oparte o dowody zebrane w trakcie postępowania, głównie opinię
biegłego ds. chorób zakaźnych prof. dr hab. A. B. – K.

Powyższy wyrok zaskarżył w całości pozwany zarzucając sprzeczność istotnych
ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału przez przyjęcie, że pozwany
odpowiada za zakażenie S.K. wirusami HBS i HIV, naruszenie prawa materialne-
go, w szczególności art. 415 i art. 445 § 1 kc poprzez bezzasadne zastosowanie.
Zarzucił również niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla
rozstrzygnięcia sprawy, a w szczególności:

– czy i kiedy S.K. korzystał z pomocy medycznej w RFN,
– niezweryfikowanie opinii biegłego prof. dr hab. A.B.-K., choćby poprzez prze-

słuchanie jej na rozprawie, albo dopuszczenie dowodu z opinii innego medycznego
ośrodka naukowego,

– nieustalenie źródła zakażenia S.K. wirusami chorób zakaźnych.
Wskazując na te podstawy apelacji wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w ca-

łości i oddalenie powództwa, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i prze-
kazanie sprawy Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.
Apelacja nie jest zasadna. Sąd I Instancji nie dopuścił się uchybień zarzucanych

przez skarżącego.
Nie zachodzi sprzeczność ustaleń Sądu z treścią zebranego materiału. Sąd pra-

widłowo przeprowadził postępowanie dowodowe i dokonał zgodnych z materiałem
dowodowym ustaleń. W szczególności ustalenie, że do zakażenia S.K. doszło w sta-
cji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w L., wynikało z szeregu dowodów szczegółowo
przeanalizowanych przez Sąd I Instancji. Opinie biegłego prof. dr hab. A.B.-K.,
informacje instytucji sanitarnych, historie chorób pacjentów stacji dializ, zeznania
świadków, pozwalają, wbrew stanowisku apelującego, na jednoznaczny wniosek,
co do miejsca i czasu zakażenia S.K.

Przy omawianiu pierwszego zarzutu apelacji nie sposób nie zauważyć, że skarżą-
cy błędnie utożsamia zagadnienie ustaleń należącej do sfery faktów z problemem
odpowiedzialności.

Gdyby nawet przyjąć, że skarżący wyartykułował zarzut prawidłowo, tzn., że Sąd
błędnie ustalił, iż do zakażenia S. K. doszło w szpitalu pozwanego, to i tak zgłoszo-
ny zarzut, z przyczyn wyżej opisanych, należałoby uznać za bezzasadny.
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Równie sceptycznie należy odnieść się do zarzutu niewyjaśnienia wszystkich oko-
liczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Pozwany w piśmie pro-
cesowym z dnia 2. 02. 1998 r. wykluczył celowość wnioskowania dowodu z innej
opinii biegłego. Zauważył, że dowód ten będzie a priori wątpliwy. Sąd I Instancji
nie uznał za wskazane dopuszczenie dowodu drugiego biegłego ds. chorób zakaź-
nych.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego materiał dowodowy jest na tyle przekonywujący,
że taka potrzeba rzeczywiście nie występowała. Strona procesu ma prawo nie zgo-
dzić się z taką oceną. W sytuacji jednak gdy dopiero w postępowaniu apelacyjnym
zajmuje........ do celowości przeprowadzenia dowodu, skrajnie odmienne stanowi-
sko od zajmowanego przed Sądem I Instancji, to obecnie, wobec treści art. 3 kpc
i art. 232 kpc nie może liczyć na uwzględnienie zarzutu.

Skarżący nie wykazał aby S. K. leczył się w latach 1989-1995 w RFN. Sąd ustalił
nawet, że w tym okresie S. K. w tym kraju nie przebywał. Pozwany o ile twierdził, że
było inaczej, miał prawo i obowiązek wynikający z art. 6 kc, przedstawienia dowo-
dów pobytu oraz leczenia S. K. w RFN. Jedyny dowód zawnioskowany na tę oko-
liczność przez pozwanego, tj. zeznania  A.S., nie zostały uznane przez Sąd I Instan-
cji za wiarygodne. Sąd ten zauważył słusznie, że są one „nieprecyzyjne, nie zawiera-
ją żadnych konkretów (co do miejsca ewentualnej transfuzji, daty jej dokonania)”.

Nawet więc w tym jednym wniosku dowodowym pozwany nie mógł, po jego prze-
prowadzeniu, zauważyć podstawy do ustalenia okoliczności pobytu S.K. w RFN.
Innych wniosków w tym zakresie pozwany nie złożył. Zarzut braku ustaleń faktycz-
nych jest więc również w tej mierze bezpodstawny i wskazuje na nieprzemyślenie
przez stronę swoich obowiązków w postępowaniu dowodowym.

W ocenie Sądu Apelacyjnego podstawowa teza opinii biegłego, wbrew zarzuto-
wi apelacji, opiera się na obiektywnie ustalonych, rzeczywistych przesłankach. Chcąc
się zwolnić od odpowiedzialności pozwany szpital powinien przynajmniej wykazać,
że istniało wysokie prawdopodobieństwo innego powstania szkody. Strona powo-
dowa bowiem udowodniła, że S. K. rozpoczynając dializy, nie był zakażony wirusa-
mi chorób zakaźnych (por. Mirosław Nesterowicz „Prawo Medyczne”, Wydawnic-
two: Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1996 r, str. 134).

Polemika skarżącego z ustaleniami biegłego i wnioskami opinii, zawarta w ape-
lacji, polega na zaprezentowaniu, po raz kolejny, przekonania pozwanego, że S. K.
zaraził się poza jego placówkami medycznymi. W takiej sytuacji Sąd Apelacyjny
zmuszony jest przypomnieć, że orzekanie w procesie cywilnym tylko w takim za-
kresie uwzględnia przekonanie i pogląd strony na istotne okoliczności w jakim zo-
staną one poparte dowodami.

Nie przekonuje twierdzenie skarżącego, że bez dowodu z przesłuchania poszko-
dowanego nie można ustalić jego poprzedniego trybu życia, czasu i miejsca lecze-
nia, aktywności seksualnej. Przepis art. 299 kpc stanowi przecież, że „jeżeli po wy-
czerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, Sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi dowód
z przesłuchania stron”. Dowód z przesłuchania stron jest więc w zasadzie tzw. do-
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wodem „posiłkowym”, czyli przeprowadzonym tylko wtedy, gdy za pomocą innych
środków dowodowych nie można uzyskać wyjaśnienia faktów istotnych dla roz-
strzygnięcia sprawy (por. Tadeusz Ereciński, „Komentarz do Kodeksu postępowa-
nia cywilnego, część pierwsza, Postępowanie rozpoznawcze, Tom I”, Wyd. Prawni-
cze, Warszawa 1997 r., str. 447-448).

Apelujący buduje odmienną hierarchię środków dowodowych. Nie podaje jed-
nak, z czego tę oczywistą, jego zdaniem, konstrukcję wywodzi.

Nie jest zasadny także kolejny zarzut, jakoby Sąd I Instancji dopuścił się w wyro-
ku naruszenia przepisów prawa materialnego. Sąd wprost określił, że materialno-
-prawną podstawą odpowiedzialności pozwanego jest art. 417 § 1 kc.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd I Instancji przyjął właściwą kwalifikację praw-
ną do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego i właściwie zastosował normy praw-
ne tej trafnie przyjętej kwalifikacji prawnej. To skarżący przytacza w apelacji bezza-
sadnie art. 415 kc, nie nawiązując do podstawowego w niniejszym sporze przepisu
prawa materialnego – art. 417 § 1 kc. Lektura rozważań Sądu I Instancji pozwala
na ocenę, iż również prawidłowo zastosowany został art. 445 § 3 kc w związku z art.
445 § 1 kc.

Sąd I Instancji nie dopuścił się zarzucanych uchybień, nie popełnił także innych
błędów w postępowaniu i przy rozstrzyganiu sprawy.

Podzielając zaskarżone stanowisko Sądu I Instancji, na mocy art. 385 kpc, Sąd
Apelacyjny apelację pozwanego oddalił.

Glosa

W tej sprawie pewne fakty są bezsporne. Zostało ustalone, że powód, który le-
czył się z powodu przewlekłej choroby nerek i stopniowo narastającej w czasie nie-
wydolności nerek, był w latach 1990-1994 wielokrotnie hospitalizowany i dializo-
wany. Nikt nie kwestionuje także, że został w tym okresie zakażony wirusem HBS
i wirusem HIV. Sporne jest natomiast, gdzie to nastąpiło. Powód twierdzi, że w po-
zwanym szpitalu podczas dializ, pozwany natomiast, że gdzie indziej, może w RFN,
gdzie podobno powód przebywał.

Sprawa dotyczy więc głównie ciężaru dowodu. Art. 6 k.c. ustanawia podstawową
zasadę, według której ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu
tego wywodzi skutki prawne. Powód powinien więc udowodnić, że został zakażony
w szpitalu, a więc związek przyczynowy pomiędzy pobytem w szpitalu a zakaże-
niem i winę szpitala. Czy tego nie dokonał? Pozwany chciałby, aby powód udowod-
nił powyższe fakty w sposób pewny tak, jak np. w sprawie o sprzedaż rzeczy czy
pożyczkę. Lecz w „procesach lekarskich” jest to najczęściej niemożliwe, gdyż w świe-
tle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodo-
bieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności czy wyłączności przyczyny. Dla-
tego w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie wymaga się, aby związek przyczynowy
pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą został ustalony w sposób pewny.
W orzecz. z 5 VII 1967 r. (I PR 74/67, OSN 2/1968, poz. 26, uzasadn. – s. 26) SN
powiedział: „W procesie nie da się przeprowadzenie dowodu «bez reszty». Jest to
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częstokroć utrudnione aktualnym stanem wiedzy medycznej, która nie zawsze jest
w stanie dać stanowczą odpowiedź na każde pytanie. W takiej sytuacji sąd może, po
rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, uznać dowód za przeprowadzony,
mając na uwadze wysoki stopień prawdopodobieństwa (...)”. W licznych sprawach
sądy dążą do ustalenia prawdopodobieństwa zakażenia w pozwanym szpitalu, i je-
żeli prawdopodobieństwo to jest wysokie, graniczące z pewnością, uwzględniają
powództwo1. I tak np. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 21 III 1997 (I Aca
107/97, Wokanda 7/1998) orzekł: „W sprawach, w których w grę wchodzi odpowie-
dzialność placówki leczniczej służby zdrowia, nie jest na ogół możliwe stwierdzenie
z całkowitą pewnością, że przyczynę zakażenia stanowiło konkretne zdarzenie. Do-
puszczalne jest zatem ustalenie tego faktu na podstawie dowodów pośrednich, o ile
zachodzi wysokie prawdopodobieństwo jego zajścia”.

Powód udowodnił fakt najważniejszy, że wchodząc do szpitala nie był zakażony.
Badania krwi wykonywane podczas pobytu poprzedzającego dializoterapię i na
początku dializoterapii (1 XII 1993 r.) nie wykazały ani HBS Ag – podstawowego
znaczenia w rozpoznaniu zakażenia wirusem hepatitis B, ani obecności przeciwciał
skierowanych przeciwko wirusowi HIV.

Zakażenie musiało nastąpić więc później (wirus B odkryto 4 miesiące później,
a wirus HIV 7 miesięcy później) i można przyjąć, że nastąpiło to właśnie w szpitalu,
gdzie biorąc pod uwagę skalę zakażeń szpitalnych w Polsce najłatwiej jest się zara-
zić wirusami za pośrednictwem krwi, preparatów krwiopochodnych, sprzętu me-
dycznego, czy na skutek nie przestrzegania należytego reżimu sanitarnego 2. Dość
niewiarygodne jest, aby ciężko chory powód, nie prowadzący aktywnego życia, mógł
w okresie paru miesięcy zarazić się dwoma wirusami w innym miejscu. Na wysokie
prawdopodobieństwo zakażenia powoda w szpitalu wskazuje też opinia biegłego,
zły stan sanitarny i epidemiologiczny szpitala stwierdzony przez Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną, dializowanie na tym samym stanowisku chorych, zakażonych
wirusem HIV, stosowanie dializatorów wielokrotnego użytku. To wszystko świad-
czy o wysokim ryzyku zakażenia. Sąd miał więc prawo, na podstawie powyższych
faktów, zgodnie z art. 231 k.p.c. przyjąć istnienie związku przyczynowego pomiędzy
pobytem powoda w szpitalu a zakażeniem i domniemaniem niedbalstwa szpitala.
Ciężar przeciwdowodu przeniósł się wówczas na szpital, który chcąc się zwolnić od
odpowiedzialności powinien przynajmniej wykazać, że istniało wysokie prawdopo-
dobieństwo innego powstania szkody.

Szpital niczego nie udowodnił ani nie wykazał. Twierdził zupełnie gołosłownie,
że powód mógł się zarazić podczas pobytu na leczeniu w RFN, choć ten od stycznia

1 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. V, Toruń 2001, s. 265; tenże, Odpowiedzialność cywilna zakładu
leczniczego za zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa podczas hospitalizacji, PiP 3/2001, s. 40 i n.

2 Zakażenia szpitalne stanowią w Polsce poważny problem epidemiologiczny. Wśród chorych zakażonych wiru-
sem B powyżej 60% osób (dzieci do lat dwóch – powyżej 80%) było zakażonych w szpitalach – por. J. Juszczyk,
W. Hryniewicz, W. Magdzik, A. Samet, Zakażenia szpitalne, Warszawa 1996, s. 13; Z badań Polskiego Towarzy-
stwa Zakażeń Szpitalnych wynika, że co roku ok. 400 000 pacjentów z 4,6 mln, którzy trafiają do polskich
szpitali, ulega różnym zakażeniom, a z tego ok. 10 000 na skutek powikłań umiera. Ponad 90% zakażeń szpital-
nych jest skutkiem złego stanu sanitarnego i braku higieny.
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1990 r. w RFN nie przebywał; kwestionował opinię biegłego, lecz wniosku o powo-
łanie drugiego biegłego przed sądem I instancji nie zgłosił, wątpiąc w jego skutecz-
ność; kwestionował odmowę przeprowadzenia dowodu z przesłuchania poszkodo-
wanego na okoliczność poprzedniego trybu życia, czasu i miejsca leczenia, aktyw-
ności seksualnej, choć przy ustalonych faktach (ciężkiej choroby powoda, prawie
ciągłego pobytu na hospitalizacji, dializoterapii) niczego nowego to do sprawy by
nie wniosło i było najzupełniej zbędne.

Dlatego słusznie Sąd Apelacyjny uznał, że orzekanie w procesie cywilnym tylko
w takim zakresie uwzględnia przekonanie i poglądy strony na istotne okoliczności,
w jakim zostaną one poparte dowodami. Pozwany szpital nie zwrócił uwagi na fakt,
że po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 1 III 1996 r. (Dz. U.
Nr 43, poz. 189) polski proces cywilny został oparty na zasadach dyspozycyjności
i kontradyktoryjności, a ciężar dowodu w znaczeniu formalnym (art. 3 i 232 k.p.c.)
odzyskał należne mu miejsce 3. Zmieniony art. 232 k.p.c. przewiduje, że „strony są
obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki
prawne”. Jeżeli więc pozwany szpital twierdził, że powód zaraził się podczas lecze-
nia w RFN, czy poprzez „aktywność seksualną”, powinien to udowodnić, a nie żą-
dać przesłuchania poszkodowanego. Nie wystarczą tylko stwierdzenia. Poszkodo-
wany nie musi się na takie przesłuchanie godzić i nie ma obowiązku pomagać po-
zwanemu w jego roli procesowej. Sąd też nie powinien z urzędu badać, czy powód
rzeczywiście przebywał we wskazanym okresie w RFN i co tam robił, dowód taki
należy do pozwanego. Jedynie w szczególnych okolicznościach procesowych o wy-
jątkowym charakterze sąd powinien skorzystać ze swojego uprawnienia do podję-
cia inicjatywy procesowej4.

Można więc stwierdzić, że w powyższej sprawie pozwany jedynie zaprzeczał do-
wodom i okolicznościom działającym na jego niekorzyść. Jest to jednak za mało,
aby same zaprzeczenia uznać za przeciwdowód. Musiał więc sprawę przegrać.

3 H. Dolecki, Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998, s. 56 i n.
4 Zob. orzecz. SN z 5 XI 1997 r., III CKN 244/97, OSNC 3/1998, poz. 52; uchwała SN (7) z 19 V 2000 r., III CZP

4/00, OSN 11/2000, poz. 195.
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