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Teresa Dukiet-Nagórska

Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania)
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Mo¿na bez ryzyka nadmiernych uproszczeñ powiedzieæ, ¿e nieostro¿noæ w dzia³aniu lekarza oznacza wyst¹pienie b³êdu lekarskiego (nawiasem mówi¹c, wspó³czenie powinno siê raczej operowaæ pojêciem b³êdu
medycznego, gdy¿  wobec obecnie szerokich uprawnieñ do samodzielnych dzia³añ pielêgniarek i po³o¿nych  ryzyko wyst¹pienia b³êdu w ich
dzia³aniu jest wiêksze ni¿ w przesz³oci).
Zarówno w p³aszczynie prawa cywilnego, jak i prawa karnego, odpowiedzialnoæ lekarza za skutek b³êdu uzale¿niona jest od tego czy dosz³o
do naruszenia zasad prawid³owego postêpowania, jednak¿e wystêpuje zró¿nicowanie aparatury pojêciowej s³u¿¹cej wyra¿eniu tej zasady:
 W prawie cywilnym kryterium pozwalaj¹ce na dokonanie oceny prawid³owoci postêpowania wskazuje art. 355 k.c., w którym mowa o obowi¹zku d³u¿nika dzia³ania z nale¿yt¹ starannoci¹ (D³u¿nik obowi¹zany jest do starannoci ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju). Mimo pewnych w¹tpliwoci pojêcie «nale¿yta starannoæ» odno1
si siê zarówno do re¿imu kontraktowego, jak i deliktowego .
 W kodeksie karnym, w art. 9 §2, przywo³ane jest niezachowanie ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach.
W pimiennictwie przyjmuje siê, ¿e naruszenie zasad wiedzy medycznej
oznacza naruszenie obowi¹zku nale¿ytej starannoci w rozumieniu art. 355
k.c. i obowi¹zku dochowania ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach w rozumieniu art. 9 § 2 k.k. Przyjêcie tego, zas³uguj¹cego na aprobatê,
punktu widzenia nie przekrela jednak koniecznoci rozpoznania relacji wystêpuj¹cych pomiêdzy nazwami, którymi posi³kuj¹ siê poszczególne ustawy.
1

M. Boratyñska, P. Konieczniak: Naruszenie zasad ostro¿noci jako przes³anka odpowiedzialnoci cywilnej, karnej i zawodowej lekarz, Prawo i Medycyna 1999, nr 3, s. 47.
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Zdaniem M. Boratyñskiej i P. Konieczniaka ka¿de naruszenie obowi¹zku ostro¿noci stanowi o wyst¹pieniu czynu niestarannego, ale nie na od2
wrót . W moim przekonaniu nie jest to jedyny mo¿liwy punkt widzenia,
bowiem mamy tu do czynienia ze sformu³owaniami zawartymi w ró¿nych
ustawach, w dodatku nale¿¹cymi do odmiennych dziedzin prawa, a to usprawiedliwia przypisanie ró¿nym nazwom to¿samej treci. Ponadto, okrelenie istoty nieostro¿noci w kodeksie karnym i niestarannoci w kodeksie
cywilnym wykazuje daleko id¹ce podobieñstwo merytorycznej zawartoci.
Mo¿na nawet mówiæ o ich to¿samoci.
Krótko mówi¹c: nie ma przeszkód po temu, by twierdziæ, ¿e niestarannoæi nieostro¿noæ to synonimy. Problem jednak w tym, ¿e niezale¿nie
od tego, który z pogl¹dów przyjmie siê jako podstawê rozumowania, to
i tak napotykamy przeszkodê wynikaj¹c¹ z treci art. 4 ustawy o zawodzie
lekarza, przywo³uje siê tam bowiem zarówno zasady wiedzy medycznej,
jak i kryterium nale¿ytej starannoci  o czym dalej.
Samo wyst¹pienie nieprawid³owego zachowania nie przes¹dza o odpowiedzialnoci s¹dowej, poniewa¿ (jeli pominiemy kwestiê przestêpstwa
nieudzielenia pomocy) zarówno cywilna, jak i karna odpowiedzialnoæ lekarza zwi¹zana jest z zaistnieniem negatywnego skutku. Pomiêdzy nieostro¿noci¹ a skutkiem musi tak¿e zaistnieæ zwi¹zek przyczynowy. Oczywicie,
przes³ank¹ odpowiedzialnoci sprawcy jest wina. Niezachowanie ostro¿noci stanowi przes³ankê przypisania winy za nieumylne przestêpstwo.
Nieostro¿noæ, jako kategoria obiektywna, jest elementem okrelenia istoty czynu zabronionego nieumylnego. W p³aszczynie prawa cywilnego
niestarannoæ nale¿y do winy  dla prowadzonych tu rozwa¿añ ta ró¿nica
nie ma jednak specjalnego znaczenia i dlatego zostanie pominiêta.
W kodeksie karnym naruszeniu regu³ ostro¿nego postêpowania powiêcony jest art. 9 § 2, który zawiera nastêpuj¹ce stwierdzenie: Czyn zabroniony pope³niony jest nieumylnie, je¿eli sprawca nie maj¹c zamiaru jego
pope³nienia, pope³nia go jednak na skutek niezachowania ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach, mimo ¿e mo¿liwoæ pope³nienia tego
czynu przewidywa³ albo móg³ przewidzieæ.
W pimiennictwie karnistycznym wskazuje siê na dwie przes³anki warunkuj¹ce przyjêcie naruszenia obowi¹zku ostro¿noci: obiektywn¹ przewidywalnoæ mo¿liwoci nara¿enia na niebezpieczeñstwo dobra prawnego
oraz zachowanie obiektywnie naruszaj¹ce obowi¹zuj¹c¹ regu³ê postêpo2
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wania wobec dobra3. Obiektywna niemo¿liwoæ przewidywania szkodli4
wych skutków wyklucza naruszenie obowi¹zku ostro¿noci .
Ocena czy zosta³y spe³nione dwie wymienione wy¿ej przes³anki, jest
dokonywana najczêciej poprzez przywo³anie modelu rozs¹dnego i kompetentnego cz³owieka, z uwzglêdnieniem stanu wiedzy i dowiadczenia istniej¹cego w chwili czynu.
Zarówno w doktrynie cywilistycznej, jak i karnistycznej wskazuje siê
na taki wzorcowy model, choæ zg³aszane s¹ tak¿e w¹tpliwoci co do poprawnoci tego zabiegu, w szczególnoci podkrela siê, ¿e nie sposób go
5
zbudowaæ bez odniesienia do zasad ostro¿noci .
W pimiennictwie karnistycznym przyjmuje siê, ¿e dochowanie ostro¿noci uzale¿nione jest od tego:
 czy zachowanie zosta³o podjête przez w³aciwy podmiot, czyli podmiot
o odpowiednich kwalifikacjach;
 czy czynnoæ przeprowadzono z wykorzystaniem odpowiednich narzêdzi;
 czy czynnoæ zrealizowano w sposób w³aciwy, a wiêc bez przekroczenia dopuszczalnego progu ryzyka6.
S³usznie jednak równoczenie podkrela siê, ¿e decyduj¹ce znaczenie
ma ten trzeci czynnik, czyli merytoryczna niepoprawnoæ postêpowania,
nieuprawniony podmiot pos³uguj¹cy siê nieprawid³owym narzêdziem mo¿e
7
bowiem osi¹gn¹æ w³aciwy rezultat .
S¹ takie dziedziny ¿ycia spo³ecznego, w których zasady ostro¿nego postêpowania ujête s¹ w ramy przepisów prawnych ró¿nej rangi, ale nawet
w takim przypadku zachodzi koniecznoæ kierowania siê zasadami nie posiadaj¹cymi normatywnego wyrazu. Tytu³em przyk³adu przywo³aæ mo¿na
dynamicznie zmieniaj¹c¹ siê komunikacjê drogow¹: pomimo ¿e prawo
o ruchu drogowych zawiera okrelenie licznych zasad bezpieczeñstwa, to
3

Ujêcie A. Liszewskiej w pracy: Odpowiedzialnoæ karna za b³¹d w sztuce lekarskiej, Kraków 1998,
s. 102; por. tak¿e przegl¹d pogl¹dów doktryny zawarty w tej pracy.
4
Ibidem, s. 103.
5
Por. np. M. Nesterowicz: Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialnoæ lekarza za zabieg leczniczy, Warszawa 1972, s. 9091; idem: Glosa do wyroku SN z dnia 1 grudnia 1998 r., III CKN 741/98, Prawo i Medycyna
2000, nr 67, s. 163; M. Safjan: Prawo i medycyna, Warszawa 1998, s. 9495; A. Zoll: Odpowiedzialnoæ karna
lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 45; A. Liszewska: op.cit., s. 110.
6
K. Bucha³a: Bezprawnoæ przestêpstw nieumylnych oraz wy³¹czaj¹ce j¹ dozwolone ryzyko, Warszawa
1971, s. 122; A. Zoll: Brak wymaganych kwalifikacji dzia³aj¹cego podmiotu jako przes³anka odpowiedzialnoci
za przestêpstwo nieumylne, Studia Prawnicze 1988, nr 12, s. 247.
7
Zwraca na to uwagê A. W¹sek, przywo³uj¹c przyk³ad doktora Wilczura: Kodeks karny. Komentarz.
T. I, Gdañsk 1999, s.112.
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jednak, po wielekroæ, dla unikniêcia negatywnych skutków w ruchu drogowym, wystêpuje potrzeba kierowania siê zdrowym rozs¹dkiem i naruszenia w ten sposób zasady postêpowania wyra¿onej w przepisie (np., jeli
mo¿na unikn¹æ czo³owego zderzenia wje¿d¿aj¹c na pusty chodnik, to oczywicie nale¿y to uczyniæ, choæ w prawie o ruchu drogowym definiuje siê
chodnik jako czêæ drogi przeznaczon¹ do ruchu pieszych, a nie ruchu
pojazdów).
W prawie medycznym prawid³owoæ postêpowania okrela siê poprzez
odes³anie do zasad wiedzy medycznej. Ich przywo³anie w aktach normatywnych nie jest jednolite. Tak wiêc:
 w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza stanowi siê,
¿e lekarz ma obowi¹zek wykonywaæ zawód zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej, dostêpnymi mu metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej oraz z nale¿yt¹ starannoci¹;
 w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej
w art. 19, statuuj¹cym prawa pacjenta, mowa o tym, ¿e pacjent ma prawo do wiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczenia mo¿liwoci udzielenia odpowiednich wiadczeñ  do korzystania z rzetelnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalaj¹cej kolejnoæ dostêpu do tych wiadczeñ;
 w art. 49 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia stwierdza siê, ¿e ubezpieczony
w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do wiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
opartej na dowodach naukowych i praktyki medycznej, w ramach posiadanych przez Fundusz rodków finansowych.
W wietle przytoczonych regulacji prawa medycznego nie mo¿e byæ
chyba w¹tpliwoci co do tego, ¿e o ile odpowiedzialnoæ s¹dowa za b³¹d
wi¹¿e siê z zaistnieniem negatywnego skutku, o tyle odpowiedzialnoæ zawodowa wchodzi w grê ju¿ z chwil¹ wadliwego postêpowania i mo¿e ona
wyst¹piæ nawet w przypadku braku ujemnego skutku.
Maj¹c na uwadze powy¿sze zró¿nicowanie terminologii kodeksu cywilnego, prawa karnego i ustawodawstwa medycznego, w toku dalszych
rozwa¿añ wykorzystywane bêdzie pojêcie zasad ostro¿noci, gdy¿ nawet
przy odrzuceniu pogl¹du o jego równoznacznoci z nale¿yt¹ starannoci¹,
naruszenie zasad ostro¿nego postêpowania przes¹dza o braku nale¿ytej sta8
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rannoci. Równolegle bêdzie u¿ywana nazwa standardy postêpowania
odnosz¹ca siê do zasad wiedzy medycznej  jako nazwa synonimiczna
wzglêdem regu³ ostro¿noci.
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e wskazane rozbie¿noci aparatury
pojêciowej maj¹ istotne znaczenie dla ocen prawnych odnosz¹cych siê do
postêpowania personelu medycznego  ju¿ to samo wyznacza rangê problemu i jego praktyczne znaczenie, tote¿ nie zachodzi potrzeba obszerniejszego uzasadniania celowoci podjêcia tej problematyki.
Skoro dla s¹dowej odpowiedzialnoci lekarza za b³¹d decyduj¹ce znaczenie ma prawid³owoæ postêpowania, to w pe³ni zasadne jest postawienie
pytania o to, czy zasady wiedzy medycznej powinny zostaæ w jaki sposób
skatalogowane jako standardy postêpowania. Odpowied na to pytanie wi¹¿e
siê ze sporem o to, czy medycyna jest sztuk¹. Zwolennicy tezy, ¿e medycyna jest sztuk¹, na ogó³ neguj¹ potrzebê wypracowania standardów postêpowania i upatruj¹ w nich swego rodzaju zniewolenia lekarza, którego w ten
sposób pozbawia siê mo¿liwoci diagnozowania i leczenia w sposób zgodny z jego wiedz¹ i przekonaniem. Dla tego kierunku rozumowania charakterystyczna jest poni¿sza wypowied:
W sensie merytorycznym standardy (...) nie wprowadzaj¹ niczego nowego, nie maj¹ szans na obni¿enie nak³adów na ochronê zdrowia ani  tym
8
bardziej  na zminimalizowanie b³êdów lekarskich .
W moim przekonaniu, opracowanie standardów postêpowania i ich stosowanie nie grozi automatyzmem czy schematyzmem dzia³ania, jeli siê
przyjmie jako zasadê stosowanie zaleconej metody, a jako wyj¹tek  usprawiedliwiony specyfik¹ konkretnego przypadku  podejcie nietypowe. Rzecz
w tym, by narzêdzie, jakim jest standard postêpowania, znalaz³o siê w rêku
podmiotu, którego kompetencje pozwol¹ na postrze¿enie, kiedy ma do czynienia z pacjentem wymagaj¹cym innego postêpowania ni¿ standardowe
 to za jest raczej problemem z zakresu dydaktyki i rozwoju zawodowego
lekarzy, nie za zagadnieniem prawnej natury.
Jestem zdania, ¿e za ustanowieniem standardów postêpowania przemawia zarówno wzgl¹d na bezpieczeñstwo pacjenta, jak i wzgl¹d na bezpieczeñstwo lekarza, za w obecnej sytuacji  wobec braku jednolitoci w okreleniu istoty obowi¹zku lekarza przez poszczególne ustawy  trudno o tym
mówiæ.
8
B. Kamiñski: Na marginesie reformy, standardów medycznych i Europejskiej Konwencji Bioetycznej 
refleksje klinicysty, Prawo i Medycyna 1999, nr 3, s. 109.
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Na tle istniej¹cego stanu prawnego rodzi siê kilka zasadniczych w¹tpliwoci. Nasuwaj¹ siê wiêc nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy wobec zró¿nicowania materii ustawowej lekarz powinien siê kierowaæ aktualnym stanem wiedzy medycznej  o czym mowa w ustawie
o zawodzie lekarza, czyli akcie prawnym bezporednio odnosz¹cym siê
do jego aktywnoci zawodowej  czy te¿ winien braæ pod uwagê stanowisko ustawy wprawdzie póniejszej, ale odnosz¹cej siê do lekarza porednio, gdy¿ zawieraj¹cej stwierdzenia odnosz¹ce siê do prawa ubezpieczonego, w której mowa o aktualnej wiedzy medycznej opartej na
dowodach naukowych i praktyce medycznej? Ró¿nica tu wystêpuj¹ca
nie jest bagatelna, gdy¿ w ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia
wskazuje siê na wa¿kie kryterium, s³u¿¹ce eliminacji dowolnoci ustaleñ  dopuszczanej w pewnym zakresie przez ustawê o zawodzie lekarza. Najlepszym dowodem istnienia tego rodzaju zagro¿enia s¹ z jednej
strony opinie bieg³ych wystêpuj¹cych w konkretnych procesach, kiedy
to w tej samej sprawie wydawane s¹ diametralnie ró¿ne opinie, przy
czym ka¿da z nich powo³uje siê na wskazania wiedzy medycznej.
Z drugiej wszak¿e strony, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia przywo³uje tak¿e kryterium
praktyki medycznej, które zdaje siê byæ trudniejsze do ustalenia ni¿ aktualny poziom wiedzy medycznej opartej na dowodach naukowych.
2. Nie jest tak¿e jasna funkcja wystêpuj¹cej w ustawie o zawodzie lekarza
wzmianki o obowi¹zku wykonywania zawodu zgodnie z dostêpnymi
mu metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób. W¹tpliwoci te potêguj¹ siê, jeli siê uwzglêdni fakt du¿ego zró¿nicowania poziomu wyposa¿enia szpitali. Czy zatem, jeli mo¿liwoci
diagnostyczne lub terapeutyczne konkretnego szpitala nie pozwalaj¹ na
leczenie odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, lekarz jest uprawniony do postêpowania niezgodnego z tymi wymaganiami? Innymi s³owy, czy warunki konkretnego szpitala modyfikuj¹ zasady postêpowania czy te¿ lekarzowi, któremu przyjdzie w takich warunkach dzia³aæ, nie mo¿na postawiæ zarzutu z tego powodu, ¿e dzia³a³
wadliwie? Pierwsz¹ z tych ewentualnoci nale¿y odrzuciæ, gdy¿ oznacza ona przyzwolenie na niew³aciwe leczenie, jeli tylko szpital jest
odpowiednio le wyposa¿ony9. Jeliby w grê wejæ mia³a ta druga ewentualnoæ, to wy³ania siê kwestia relacji omawianego unormowania i
9

10

Por. M. Nesterowicz: Glosa..., s. 163.
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ogólnych postanowieñ kodeksu karnego tycz¹cych okolicznoci wy³¹czaj¹cych winê. Czy¿by te ostatnie mia³y siê nie odnosiæ do lekarzy na
zasadzie lex specialis derogat legi generali? Oczywicie, udzielenie
twierdz¹cej odpowiedzi na to pytanie oznacza³oby naruszenie w odniesieniu do personelu medycznego elementarnego poczucia sprawiedliwoci, nie ma bowiem ¿adnego uzasadnienia dla tezy, ¿e np. lekarz nie
mo¿e siê skutecznie powo³aæ np. na usprawiedliwiony b³¹d co do okolicznoci stanowi¹cej znamiê czynu zabronionego (art. 28 §1 k.k.).
Wobec tego mo¿na przyj¹æ, ¿e ustawodawca uzna³ za s³uszne podkreliæ w sposób szczególny to, co odnosi siê ogó³u osób, a mianowicie, ¿e nie
mo¿na przypisaæ winy komu, kto nie mia³ mo¿noci dzia³aæ inaczej. Wtedy jednak¿e wy³ania siê inna okolicznoæ przemawiaj¹ca przeciwko odczytywaniu omawianego sformu³owania jako wyra¿aj¹cego okolicznoæ wy³¹czaj¹c¹ winê: wydaje siê to o tyle nietrafne, ¿e nie ka¿dy przypadek postêpowania zgodnie z dostêpnymi lekarzowi metodami i rodkami zas³uguje na wy³¹czenie winy, gdy¿ jeli pacjent wymaga innego postêpowania, a
s¹ mo¿liwoci po temu w innej placówce bez zwiêkszenia ryzyka dla ¿ycia
czy zdrowia w zwi¹zku z transportem, wówczas aktualizuje siê obowi¹zek
przekazania pacjenta.
Inne pytanie nasuwaj¹ce siê w zwi¹zku z t¹ kwesti¹ wymaga uwzglêdnienia treci art. 30 ustawy o zawodzie lekarza, powiêconego lekarskiemu
obowi¹zkowi udzielania pomocy, w którym nakazuje siê lekarzowi podjêcie interwencji w ka¿dym przypadku nie cierpi¹cym zw³oki. Art. 4 odnosi
siê do wszelakich dzia³añ lekarza i wprowadza on zmienn¹ wyra¿on¹ s³owami: zgodnie z dostêpnymi mu metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, o czym nie ma wzmianki w art. 30, reguluj¹cym jedynie interwencje w sytuacjach nie cierpi¹cych zw³oki. Czy z tego
mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e jedynie wobec pacjentów wymagaj¹cych bezzw³ocznej interwencji lekarz ma dzia³aæ w sposób w pe³ni odpowiadaj¹cy
wymaganiom wiedzy medycznej, kiedy indziej za ju¿ z uwzglêdnieniem
ograniczeñ wynikaj¹cych z ubogiego wyposa¿enia w sprzêt i medykamenty? Trywializuj¹c, mo¿na to pytanie uj¹æ nastêpuj¹co: czy poziom wiadczenia zdrowotnego zale¿y od stanu pacjenta w tym znaczeniu, ¿e bardzo
chorych leczymy dobrze, a tych, którzy nie cierpi¹ na powa¿ne schorzenia,
leczy siê wedle standardu obni¿onego? Oczywicie na to pytanie powinna
paæ odpowied negatywna, ale jej wyra¿enie wcale nie jest tak oczywiste
w wietle przytoczonych przepisów. Z praktyki szpitalnej wynika równie¿,
¿e rodków starcza zaledwie na ratowanie ¿ycia i na niewiele wiêcej.
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3. Skoro w pimiennictwie przyjmuje siê, ¿e naruszenie wymogów, jakie
wynikaj¹ z aktualnego poziomu wiedzy medycznej, przes¹dza co najmniej o naruszeniu wymogu postêpowania z nale¿yt¹ starannoci¹, to
na tle sformu³owañ zawartych w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza rodzi
siê pytanie, dlaczego ten przepis zawiera wzmiankê o obydwu tych elementach.
Na istnienie potrzeby okrelenia standardów postêpowania wskazuje
tak¿e obecny stan orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, który zmieni³ swe zapatrywanie w kwestii jakoci wiadczeñ zdrowotnych nale¿nych na podstawie powszechnego ubezpieczenia. O ile bowiem pierwotnie kierowano
siê w orzecznictwie tez¹, ¿e pacjentowi nale¿y siê n a j w y ¿ s z a jakoæ
wiadczenia zdrowotnego10, o tyle obecnie S¹d Najwy¿szy sk³ania siê ku
pogl¹dowi, ¿e pacjent leczony w warunkach publicznej s³u¿by zdrowia ma
prawo jedynie do wiadczenia zdrowotnego o p r z e c i ê t n y m standardzie (wyrok z dnia 1 grudnia 1998 roku, III CKN 741/98, OSNC 1999, nr 6,
poz. 112). Wszak jakoæ wiadczenia zdrowotnego pozostaje w cis³ej korelacji ze standardami postêpowania. Nale¿y siê liczyæ z ferowaniem wyroków odpowiadaj¹cych punktowi widzenia wyra¿onemu w tym drugim wyroku, choæ nie jest ³atwo znaleæ pe³ne normatywne uzasadnienie dla niego,
gdy¿ ¿adna z ustaw sk³adaj¹cych siê na prawo medyczne nie przywo³uje
ani kryterium najwy¿szej, ani przeciêtnej jakoci.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ trzeba stwierdziæ, ¿e ani materia normatywna, ani orzecznictwo nie s¹ na tyle jednoznaczne, by mo¿na by³o
mówiæ, ¿e kryteria oceny poprawnoci postêpowania lekarza nie budz¹
w¹tpliwoci. W mojej ocenie przemawia to za ustanowieniem standardów
postêpowania rozumianych jako wzorce postêpowania dobrego lekarza determinowane aktualnym poziomem wiedzy medycznej.
Nie sposób nie podj¹æ zagadnienia dra¿liwego i kontrowersyjnego, ale
niezwykle istotnego tak dla lekarzy jak i pacjentów, a mianowicie zwi¹zku
pomiêdzy kwot¹ rodków pieniê¿nych ustalonych na dzia³anie danego typu
w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia a standardami postêpowania. Spraw¹ o zasadniczym znaczeniu jest bowiem to, czy lekarz mo¿e
leczyæ w sposób nieodpowiadaj¹cy wymaganiom wiedzy medycznej, ale
pozostaj¹c w zgodzie z wycen¹ zawart¹ w kontrakcie. Dla przyk³adu:
czy mo¿na wobec pacjenta oddzia³u dermatologicznego z powik³aniami
z powodu cukrzycy zastosowaæ antybiotyk tañszy i bêd¹cy w aptece szpi10

12

Wyrok SN z dnia 28 padziernika 1983 r., II CR 385/83, OSP 1984, nr 9, poz. 187.
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talnej, choæ by³oby wskazane leczenie antybiotykiem nowszej generacji
i bardziej skutecznym w tym przypadku, ale dro¿szym?
W tej kwestii przepisem maj¹cym szczególnie istotne znaczenie jest, zacytowany wy¿ej, art. 49 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w którym stanowi siê, ¿e pacjent ma prawo do
wiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy
medycznej opartej na dowodach naukowych i praktyki medycznej, w ramach
posiadanych przez Fundusz rodków finansowych (podkr. T.D.-N.).
Literalne brzmienie tego przepisu prowadzi do wniosku, ¿e standardy wiedzy medycznej doznaj¹ korektury, jeli limit rodków finansowych nie pozwala na leczenie na poziomie odpowiadaj¹cym aktualnemu poziomowi wiedzy medycznej  jednak¿e poprzestanie na takim
sposobie odczytywania prowadzi³oby do zanegowania roli kryterium
aktualnej wiedzy medycznej.
Przeciwko temu podejciu wypowiedzia³ siê prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, prof. Marek Safjan  jest to wypowied pochodz¹ca z okresu
przed utworzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, ale co do meritum
zachowa³a pe³n¹ aktualnoæ). Stwierdza on: (...) przy istnieniu dwóch
czy wiêcej procedur medycznych o ró¿nych kosztach i skutecznoci musi
byæ przyjêty standard skuteczniejszy i lepszy z punktu widzenia interesów pacjenta. Jeli takiego standardu nie wy³¹czono z katalogu wiadczeñ przez jawn¹ i precyzyjn¹ informacjê kasy chorych, to powinien
byæ on przez ni¹ finansowany. Autor ten podkrela, ¿e (...) postanowienie konstytucji gwarantuj¹ce prawo do ochrony zdrowia zawiera w sobie
nakaz respektowania pewnego koniecznego poziomu jakoci wiadczeñ medycznych, poni¿ej którego mo¿na dostrzegaæ naruszenie gwarancji konstytucyjnej. Równoczenie jednak wskazuje, ¿e przyjête rozwi¹zania musz¹
jednak uwzglêdniaæ wiele ekonomicznych, bud¿etowych i spo³ecznych
uwarunkowañ dostêpnoci do us³ug medycznych11.
Posuwaj¹c siê torem rozumowania odpowiadaj¹cym stanowisku Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego  które trzeba oceniæ jako realistyczne 
poddaæ trzeba pod rozwagê modyfikacjê stanu normatywnego w kierunku
przyjêcia jako podstawy oceny poprawnoci interwencji medycznej kryterium minimalnych wymagañ w wietle aktualnej wiedzy medycznej. Jeli
siê za³o¿y, ¿e powinno nast¹piæ okrelenie standardów postêpowania, to
konieczne jest wskazanie, kto ma tego dokonaæ.
11

Rzeczpospolita z 15 stycznia 2001 r.
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Standardy postêpowania mog¹ byæ okrelone w formie aktu normatywnego prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego  tak¹ próbê podjêto w odniesieniu do anestezjologii i intensywnej terapii, w odniesieniu do pozosta³ych
dziedzin medycyny tak siê nie sta³o, ale s¹ one lekarzom dostêpne, np.
w internecie.
S¹ pewne przeciwwskazania do ujmowania standardów postêpowania
w formê ministerialnego rozporz¹dzenia. Po pierwsze, w takim przypadku nie ma mechanizmu kontroli rodowiska i mo¿e zaistnieæ pe³na dowolnoæ ustaleñ, a co za tym idzie, stosunkowo ³atwo wywrzeæ wp³yw na
autorów w kierunku forsowania pewnych rozwi¹zañ, w tym rozwi¹zañ
odpowiadaj¹cych interesom firm farmaceutycznych. Ponadto arbitralnoæ
rozwi¹zañ mo¿e sprawiæ, ¿e forsowane wzorce wcale nie bêd¹ optymalne, dla twórcy za, bêd¹cego politykiem, zasadnicz¹ determinant¹ postêpowania wcale niekoniecznie bêd¹ wzglêdy merytoryczne. Wreszcie ca³kiem realne jest zagro¿enie, ¿e problem standardów postêpowania, przynajmniej w pewnych zakresach, zyska wymiar polityczny  przyk³ad rodków antykoncepcyjnych czy badañ prenatalnych jest wystarczaj¹co wymowny.
Jeli to nie minister powinien ustalaæ regu³y postêpowania, to trzeba
wskazaæ podmiot, któremu nale¿a³oby to powierzyæ. W grê wejæ mo¿e
uchwa³a towarzystwa naukowego, b¹d zalecenia zespo³u, znanych z imienia i nazwiska, ekspertów. Osobicie opowiadam siê za tym drugim rozwi¹zaniem, gdy¿ sprawy ¿ycia i zdrowia pacjentów nie powinny byæ uzale¿nione od tego, kto wemie udzia³ w posiedzeniu towarzystwa naukowego i jak roz³o¿¹ siê na nim g³osy. Ponadto, rzecz¹ istotn¹ dla merytorycznej
zawartoci dokumentu okrelaj¹cego standardy postêpowania jest odpowiedzialnoæ konkretnych osób bêd¹cych jego autorami. Jest to czynnik nabieraj¹cy szczególnego znaczenia w przypadku wadliwoci zalecenia. Natomiast, byæ mo¿e, w uchwale towarzystwa naukowego powinno siê okreliæ
sk³ad zespo³u ekspertów i zasady jego funkcjonowania. Przy takim wszak¿e podejciu pozostaje nierozwi¹zana kwestia dostosowania standardów
postêpowania do mo¿liwoci finansowych publicznej s³u¿by zdrowia. Zachodzi wiêc potrzeba ustawowego okrelenia obowi¹zku uwzglêdniania tej
determinanty przy ustalaniu standardów postêpowania, tak by powsta³a jasnoæ co do tego, jaki poziom us³ug medycznych jest gwarantowany w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej.
Wa¿kim dla jakoci pos³ugi medycznej czynnikiem jest jej dostêpnoæ.
W art. 19 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej stanowi siê, ¿e w sytuacji
14
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ograniczonych mo¿liwoci udzielenia odpowiednich wiadczeñ pacjent ma
prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalaj¹cej kolejnoæ dostêpu do tych wiadczeñ. Czy wobec takiego sformu³owania normatywnego zasadne jest oczekiwanie wypracowania
owych kryteriów medycznych i traktowania na równi z medycznymi wyznacznikami jakoci wiadczenia zdrowotnego? W moim przekonaniu na
to pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi twierdz¹cej.
Ustawa o zawodzie lekarza, o czym by³a wczeniej wzmianka, w przepisie okrelaj¹cym wymogi w zakresie merytorycznego poziomu interwencji medycznej, przywo³uje tak¿e dostêpne metody i rodki. W zwi¹zku z
tym postawione byæ powinno pytanie, czy mo¿na mówiæ o b³êdzie organizacyjnym wówczas, gdy lekarzowi nie zapewniono takich metod i rodków, które odpowiadaj¹ wymaganiom wiedzy medycznej. Pozytywna od12
powied na to pytanie  a doktryna sk³ania siê ku jej wyra¿eniu  wi¹¿e
siê z koniecznoci¹ okrelenia nie tylko standardów postêpowania, ale tak¿e standardów wyposa¿enia. Stanowisko ustawodawcy w tej kwestii wyra¿a art. 41 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, w którym przewidziano
jedynie mo¿liwoæ okrelenia przez ministra w³aciwego do spraw zdrowia
w drodze rozporz¹dzenia minimalnych norm wyposa¿enia publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej w sprzêt i aparaturê medyczn¹ oraz standardów tego wyposa¿enia. Na tle tej wypowiedzi ustawodawcy zastanawia,
dlaczego uzna³ za s³uszne wskazaæ podmiot uprawniony do okrelania standardów wyposa¿enia, a pomin¹³ milczeniem kwestiê standardów interwencji medycznych.
Rzecz¹ nader istotn¹ jest nale¿yte ukszta³towanie mechanizmu udostêpniania przyjêtych standardów, tak by lekarz mia³ realn¹ mo¿liwoæ zapoznania siê z nimi i ka¿doczesnego konfrontowania z problemem diagnostyki i terapii konkretnego pacjenta, przy ich niedostêpnoci nie bêdzie bowiem mo¿liwe postawienie zarzutu lekarzowi, który post¹pi³ wadliwie. Mechanizm ten nie mo¿e i nie powinien byæ wyznaczany przez prawników,
gdy¿ o jego prawid³owoci decyduj¹ wzglêdy praktyczne, a nie normatywne. Nie mo¿na jednak przyj¹æ za³o¿enia, ¿e idzie tylko o ich dostêpnoæ dla
lekarzy, poniewa¿ to pacjent jest najbardziej zainteresowany tym, jakie postêpowanie zostanie wzglêdem niego przyjête. Powstaje zatem pytanie, w
jaki sposób pacjentom przekazywaæ informacjê tycz¹c¹ standardów postêpowania w danego rodzaju przypadkach. Byæ mo¿e, wystarczaj¹ce bêdzie
12

Por. np. wskazana wczeniej glosa M. Nesterowicza.
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nale¿yte realizowanie przez lekarzy obowi¹zku wyra¿onego w art. 31 ustawy o zawodzie lekarza, w którym m.in. nakazuje siê informowanie o proponowanych i mo¿liwych metodach.
Ta ostatnia kwestia mutatis mutandis odnosi siê do sprawy medycznych
kryteriów kolejnoci dostêpu do wiadczenia zdrowotnego. Oczywicie,
standardy postêpowania musz¹ podlegaæ aktualizacji, gdy¿ od tego zale¿y
ich rzeczywista przydatnoæ. Tak¿e i w tej kwestii decyduj¹cy g³os nale¿y
do lekarzy, a nie do prawników.
Podsumowuj¹c: proponujê przes¹dzenie w ustawie, ¿e standardy postêpowania ustanawiane bêd¹ przez zespo³y eksperckie powo³ywane przez
poszczególne towarzystwa naukowe, przy równoczesnym na³o¿eniu na nie
obowi¹zku uwzglêdniania rzeczywistych mo¿liwoci finansowych publicznej s³u¿by zdrowia. Konsekwencj¹ przyjêcia takiego rozwi¹zania musia³oby byæ ustawowe postanowienie co do tego, ¿e lekarzowi publicznego zak³adu opieki zdrowotnej nie mo¿na postawiæ zarzutu, jeli postêpowa³ zgodnie z minimalnymi, w wietle aktualnej wiedzy medycznej, wymogami poprawnoci  chyba ¿e w konkretnej sytuacji nie by³o przeszkód po temu,
by udzieliæ wiadczenia zdrowotnego wy¿szej jakoci.
Wydaje siê tak¿e celowe ujednolicenie aparatury pojêciowej dotycz¹cej
kryteriów oceny prawid³owoci postêpowania lekarza, wystêpuj¹cej w ustawach sk³adaj¹cych siê na prawo medyczne i jej odpowiednie zharmonizowanie z regulacjami prawa cywilnego i prawa karnego.
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Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych

1. Pojêcie przymusu leczenia w literaturze nie jest rozumiane jednolicie. Wskazuje siê, ¿e chodzi tu o rozmaite sytuacje, od dzia³ania bez zgody
po dzia³anie wbrew woli pacjenta, gdzie przeplataj¹ siê ró¿ne, zdarza siê,
¿e sprzeczne interesy. W grê wchodziæ mo¿e interes zdrowotny zbiorowoci, interes samego pacjenta, przewa¿aj¹cy interes osoby trzeciej (np. dziec1
ka), czy wreszcie nawet interes wymiaru sprawiedliwoci . Niejednoznacznoæ pojêcia narzuca potrzebê uporz¹dkowania tego, co sk³ada siê na jego
desygnat i wprowadzenia pewnej dyscypliny terminologicznej. Nale¿y tu
rozpocz¹æ od podstawowego rozró¿nienia na przymus leczenia sensu stric2
to (poredni i bezporedni) oparty na ustawie (prawny przymus leczenia) ,
a z drugiej strony, przymus leczenia sensu largo lub raczej obowi¹zek poddania siê leczeniu czy innym zabiegom medycznym. Ten ostatni nie znajduje oparcia w przepisach prawa, a jedynie w racjach natury ogólnej,
a zw³aszcza w regule salus aegroti suprema lex esto i kryteriach tzw. celowoci medycznej.
Poza zakresem tego pojêcia, niejako na jego obrze¿ach, trzeba umieciæ
wypadki dopuszczalnoci dzia³ania bez zgody pacjenta, przy czym chodzi
tu o brak owiadczenia woli, a nie o odmowê zgody. S¹ to wypadki uregu1

Por. np. J. Sawicki: Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w wietle prawa,
wyd. II, Warszawa 1966, s. 7. Autor w³¹cza w zakres pojêcia przymus leczenia tak¿e obowi¹zek niesienia
pomocy przez lekarza.; por. te¿ M. Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. VI, Toruñ 2004, s. 105 i n.; M. Safjan:
Prawo i medycyna, Warszawa 1998, s. 59 i n.; M. Filar: Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 294 i n.;
M. Soniak: Cywilna odpowiedzialnoæ lekarza, Warszawa 1968, s. 54.
2
Niektórzy autorzy uto¿samiaj¹ przymus leczenia wy³¹cznie z obowi¹zkiem obwarowanym sankcj¹ przymusu bezporedniego  por. np. E. Zieliñska: Powinnoci lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz
wobec pacjenta w stanie terminalnym, Prawo i Medycyna 2000, nr 5, s. 74; Inaczej M. Nesterowicz: op. cit.,
s. 108111, który wyró¿nia zarówno bezporedni, jak i poredni przymus leczenia.
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lowane w art. 33, 34 ust. 7 i art. 35 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie leka3
rza . Lekarz mo¿e dokonaæ stosownych czynnoci medycznych, mimo ¿e
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy nie zajêli w tej sprawie stanowiska, w sytuacjach nag³ych (art. 33 i 34 ust. 7), a tak¿e, gdy zachodzi tzw.
wyj¹tek terapeutyczny tzn. koniecznoæ zmiany zakresu zabiegu w trakcie
jego trwania (art. 35). Zagadnienia te pozostaj¹ poza przedmiotem niniejszego opracowania.
Istot¹ problematyki przymusu leczenia jest kwestia dopuszczalnoci dzia³ania nie tyle bez zgody, co wbrew woli pacjenta, a wiêc gdy wyst¹pi odmowa zgody. Sytuacje nag³e, w których, na podstawie ustawy, dopuszcza siê
dzia³anie bez zgody pacjenta, nie mieszcz¹ siê wiêc w pojêciu przymusu
leczenia, przy dzia³aniu bez zgody chodzi bowiem o dopuszczalnoæ leczenia, gdy pacjent (lub inna osoba uprawniona) w ogóle nie wypowiedzieli siê co do podejmowania czynnoci medycznych (nie wyrazili swojego
zdania). Natomiast, gdyby w sytuacji nag³ej (lub na wypadek koniecznoci
poszerzenia pola zabiegu) pacjent zd¹¿y³ wyraziæ swój sprzeciw, lekarz nie
mia³by uzasadnienia prawnego dla dzia³ania. Wypada w tym miejscu postawiæ pytanie, stawiane ju¿ zreszt¹ wielokrotnie w doktrynie
4
i orzecznictwie : co dzieje siê, jeli odmowa zgody wyra¿ona niewadliwie
jest sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, bo prowadzi do dzia³añ
dla pacjenta destrukcyjnych z niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia w³¹cznie?
Czy pacjent ma wówczas obowi¹zek poddaæ siê zabiegowi, a lekarz ma
prawo go dokonaæ, a zatem, czy zachodzi tu przymus leczenia sensu largo,
bo bez upowa¿nienia ustawowego? Czy taki przymus w ogóle mo¿e istnieæ
wobec jego oczywistej sprzecznoci z fundamentaln¹ dla prawa medycznego zasad¹ voluntas aegroti suprema lex?
Sprawa wbrew pozorom nie jest prosta. Zdarza siê, ¿e wypowiedzi
doktryny, a tak¿e S¹du Najwy¿szego s¹ ambiwalentne, poniewa¿ przy negatywnej odpowiedzi na ostatnio postawione pytanie dopuszczaj¹ jednoczenie prawo lekarza do dzia³ania, jeli wola chorego sprzeciwia siê ustawie lub zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Oznacza to, ¿e przeciwstawne
sobie regu³y  z jednej strony zasadê autonomii woli pacjenta, a z drugiej
teoriê przymusowej interwencji lekarskiej, w pewnych okolicznociach,
uznaje siê za niewykluczaj¹ce siê. Na przyk³ad, w orzeczeniu z 21 grud3

Tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 204 z pón. zm.
Por. np. M. Nesterowicz: Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialnoæ lekarza za zabieg leczniczy, Warszawa  Poznañ 1972, s. 34 i n.; idem: Prawo medyczne, s. 104105; M. Soniak: Glosa do orzeczenia z dnia
21 grudnia 1971 roku, OSPiKA 1972, z. 4, s. 180181; idem: Glosa do orzeczenia z dnia 11 stycznia 1978 roku,
OSPiKA 1978, z. 4, s. 43-46; M. Safjan: op. cit., s. 5961.
4
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nia 1971 r.5 SN stwierdzi³: ( ) Oczywicie, je¿eli wola chorego sprzeciwia³aby siê ustawie lub zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego, to zabieg by³by
dopuszczalny (art. 754 in fine k.c.), jednak¿e i wtedy nie mo¿na winiæ lekarza, ¿e nie wzi¹³ na siebie ryzyka takiego zabiegu wbrew przepisom ustawy
o zawodzie lekarza. Zreszt¹ art. 754 k.c. nie nak³ada obowi¹zku dzia³ania
wbrew woli sprzecznej z ustaw¹ lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, lecz
jedynie daje upowa¿nienie. W konkretnej sprawie powód odmówi³ zgody
na amputacjê nogi, a nastêpnie domaga³ siê odszkodowania, upatruj¹c winy
lekarza w tym, ¿e uszanowa³ jego wolê, tj. nie podj¹³ dzia³ania jako negotiorum gestor. SN uzna³, ¿e wola chorego w tym konkretnym stanie faktycznym
nie by³a sprzeczna z ustaw¹ ani z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, co oznacza, ¿e lekarz nie mia³ nie tylko obowi¹zku, ale i prawa do dzia³ania.
W wypadku samobójców powo³aæ mo¿na argument o wadliwoci procesu wolicjonalnego pacjenta, co oznacza, ¿e odmowa zgody na leczenie
nie wywiera skutków prawnych, a zatem zachodzi taki stan, jakby sprzeciwu nie wyra¿ono, nie ma wiêc mowy o przymusie leczenia. Gdy chodzi
o osoby nieprzytomne, które przed utrat¹ przytomnoci odmówi³y zgody
na leczenie, przyjmuje siê domniemanie zmiany decyzji wobec zmiany okolicznoci. Trudno jednak uznaæ, ¿e domniemanie to dzia³a niejako automatycznie w ca³kowitym oderwaniu od woli pacjenta, o czym wiadczy skomplikowana problematyka dotycz¹ca oceny prawnej tzw. testament de vie
6
(living will) .
Wszystkie te zabiegi intelektualne niew¹tpliwie ³agodz¹ sprzecznoæ
miêdzy wy¿ej wskazanymi zasadami. Jednak przypadek wiadków Jehowy
nie daje podstaw do takiej odmiennej interpretacji woli pacjenta ani do uznania jej za obarczon¹ wad¹ owiadczenia woli. Mimo ¿e ¿aden przepis ustawy nie przewiduje w takiej sytuacji przymusu leczenia, niekiedy uznaje siê,
¿e lekarz ma prawo dzia³aæ i nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoci za uratowanie ¿ycia takiemu choremu, dokonuj¹c transfuzji krwi obcej7. Tak jak
5

II CR 481/71, OSPiKA 1973, z. 4, poz. 77, s. 179.
Por. K. Poklewski-Kozie³³: Owiadczenia woli pro futuro pacjenta jako instytucja prawna, Pañstwo
i Prawo 2000, nr 3, s. 4 i n.; idem: Lekarz wobec owiadczenia woli pacjenta antycypuj¹cego swój stan terminalny (na tle rozwi¹zañ przyjêtych w Szwajcarii), Prawo i Medycyna 2001, nr 9, s. 48 i n.
7
Tak¹ liniê reprezentowa³o orzecznictwo francuskie, jednak po nowelizacji Kodeksu Zdrowia Publicznego,
z którego obecnie jednoznacznie wynika prymat autonomii woli pacjenta, podnosi siê w literaturze, ¿e linia ta nie
mo¿e byæ kontynuowana  por. M. widerska: Obowi¹zek informacji i zgoda pacjenta na zabieg medyczny
w prawie francuskim, KPP Rok XII: 2003, z. 4, s. 830; por. nadto U. Chmielewska, S. Cio³kowski, T. Wiwatowski: Praktyka leczenia wiadków Jehowy bez krwi  aspekty medyczne, prawne i etyczne, Prawo i Medycyna
2003, nr 13, s. 83 i n.; zob. te¿ wyrok Cour Administrative dAppel de Paris z 9 VI 1998 r. z glos¹ M. Nesterowicza, Prawo i Medycyna 2000, nr 5, s. 151 i n.
6

Prawo i Medycyna 3/2004 (16, vol. 6)

19

Ma³gorzata widerska

w innych przypadkach, gdy wzglêdy celowoci medycznej (co przek³ada siê
na karnoprawny stan wy¿szej koniecznoci, cywilnoprawne zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i negotiorum gestio) pozostaj¹ w sprzecznoci z wyran¹, niewadliwie wyra¿on¹ wol¹ pacjenta (mo¿na tu mówiæ
o wiadomej odmowie zgody, jest to bowiem lustrzane odbicie wyra¿enia
zgody), mamy do czynienia z sytuacj¹ alternatywy roz³¹cznej: albo  albo.
Jeli te dwa stanowiska s¹ sobie przeciwstawne, musz¹ wykluczaæ siê wzajemnie. Poniewa¿ kompromis jest niemo¿liwy, trzeba dokonaæ wyboru.
W wietle obowi¹zuj¹cego prawa wybór jest oczywisty: niewadliwie wyra¿ona wola chorego powinna byæ uszanowana, nawet gdy decyzja jest autodestrukcyjna i prowadzi do zagro¿enia ¿ycia pacjenta. Gruntown¹ argumentacjê na rzecz stanowiska uznaj¹cego prymat autonomii woli przedstawia
8
E. Zieliñska. To samo stanowisko reprezentuje M. Safjan . M. Nesterowicz
tak¿e od dawna pisze o nieistnieniu obowi¹zku poddania siê leczeniu i braku
9
po stronie lekarza jakiego ogólnego, nieograniczonego prawa do leczenia .
W latach 60. przedmiotem o¿ywionej dyskusji na ³amach prasy medycznej i prawniczej by³a kwestia tzw. obowi¹zku operacyjnego leczenia grulicy10. Choæ przewa¿a³ zdecydowanie pogl¹d o niedopuszczalnoci kreowania powinnoci poddania siê zabiegowi operacyjnemu, by³y te¿ g³osy przeciwne  g³ównie w ko³ach lekarskich. Na przyk³ad W. Rzepecki, lekarz,
wskazuj¹c na grobê, jak¹ stanowi¹ chorzy na grulicê dla otoczenia, twierdzi³, ¿e konieczne jest wprowadzenie przymusu ich chirurgicznego lecze11
nia . Profesor prawa W. Warka³³o dostrzega³ w odmowie leczenia ze strony
chorego wrogoæ w stosunku do spo³eczeñstwa12. Pogl¹dy te zosta³y
13
odrzucone, tak¿e w rodowisku lekarskim , ze wzglêdu za zasadê autonomii woli.
8

Por. E. Zieliñska: op. cit., s. 8081; M. Safjan: op. cit., s. 61.
M. Nesterowicz: Kontraktowa..., s. 39; Na tym samym stanowisku stoi J. Sawicki: Przymus leczenia ...,
s. 78; idem: Granice opieki lekarskiej (na marginesie orzeczeñ S¹du Najwy¿szego), Palestra 1964, nr 10, s. 54.
10
Zob. S³u¿ba Zdrowia 1961, nr 50, z 1962, nr 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, z 1963, nr 1; Prawo i ¯ycie
1962, nr 9.
11
Patrz W. Rzepecki: Przymus czy spo³eczny obowi¹zek, S³u¿ba Zdrowia 1962, nr 11. Podobnie H. Brokman, który domaga³ siê ogólnego przymusu prawnego leczenia: Prawo  ¿ycie  obowi¹zek, S³u¿ba Zdrowia
1962, nr 10.
12
Cyt. za M. Nesterowiczem: Kontraktowa..., s. 4040 (przypis 102), por. H. Brokman: Odpowiadam,
S³u¿ba Zdrowia 1963, nr 1.
13
W dniu 2 kwietnia 1962 r. Zarz¹d G³ównego Towarzystwa Chirurgów Polskich na ³amach Polskiego
Przegl¹du Chirurgicznego z 1962 r., s. 688, z³o¿y³ nastêpuj¹ce owiadczenie: Chirurdzy polscy, bior¹c pod
uwagê podstawowe prawa jednostki decydowania o swym losie, uzale¿niaj¹c koniecznoæ oparcia decyzji co do
wykonywania operacji w pe³ni na wzajemnym zaufaniu chorego i lekarza, sprzeciwiaj¹ siê wprowadzaniu jakichkolwiek form przymusu operacyjnego.
9
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2. Innym problemem jest kwestia dopuszczalnoci sprzeciwu (tj. odmowy zgody na zabieg medyczny) w sytuacji, gdy prowadzi to do naruszenia
interesu ochrony ¿ycia osób trzecich. Tu trudno mówiæ nawet o ewentualnym obowi¹zku poddania siê leczeniu (przymus leczenia sensu largo), skoro zabieg w stosunku do odmawiaj¹cego zgody bêdzie mia³ wówczas charakter nieleczniczy. Chodzi tu np. o konflikt interesów miêdzy potencjalnym dawc¹ a osob¹ trzeci¹, która wymaga dla uratowania jej ¿ycia przeszczepienia tkanki (np. szpiku kostnego) lub transfuzji krwi. Bêd¹ to te¿
sytuacje pojawiaj¹ce siê w zwi¹zku z patologi¹ ci¹¿y, a wymagaj¹ce zabiegu operacyjnego na p³odzie, wówczas gdy matka odmawia zgody na zabieg, a tak¿e gdy matka odmawia zgody na cesarskie ciêcie. Poniewa¿
w tych sytuacjach wchodzi³by w grê, jako sankcja, przymus bezporedni,
przede wszystkim trzeba pytaæ o upowa¿nienie ustawowe dla interwencji
medycznej, abstrahuj¹c od norm etycznych. Wobec tego, ¿e upowa¿nienie
takie nie istnieje, trzeba uznaæ, ¿e interwencja jest niedopuszczalna.
3. Problem przymusowych zabiegów lekarskich mo¿e siê pojawiæ tak¿e
 co zaznaczono ju¿ na wstêpie  w zwi¹zku z interesem wymiaru sprawiedliwoci, a nawet wielkich firm ubezpieczeniowych. Okrela siê to jako
14
przymusowe zabiegi lekarskie w celach dowodowych .
Niedawno na ³amach Prawa i Medycyny ukaza³y siê dwa artyku³y,
15
16
autorstwa M. Filara i T. Dukiet-Nagórskiej , zawieraj¹ce przeciwstawne
stanowiska dotycz¹ce przymusowego pobrania krwi od osoby podejrzanej.
Od razu nale¿y zaznaczyæ, ¿e obydwa stanowiska reprezentowane by³y od
dawna w prawie porównawczym, a to które z nich przewa¿a³o, zale¿a³o
w du¿ej mierze od tradycji jurydycznej dotycz¹cej priorytetu interesu pu17
blicznego i prywatnego w danym systemie prawnym . Niecelowe wydaje
siê tu ponowne przytaczanie argumentów za i przeciw przymusowi pobrania krwi od osoby podejrzanej, szczegó³owo wy³o¿onych przez powo³anych autorów. Wystarczy wskazaæ, ¿e zwolennik przyjêcia dopuszczalnoci przymusu, jakim jest M. Filar, uwa¿a, ¿e po pierwsze, istnieje de lege
lata podstawa prawna pobrania od osoby podejrzanej o pope³nienie przestêpstwa lub wykroczenia po spo¿yciu alkoholu krwi w celu zbadania ewen14

J. Sawicki: op. cit., s. 149 i n.
M. Filar: Prawne problemy pobrania krwi od osoby podejrzanej o pope³nienie przestêpstwa lub wykroczenia po u¿yciu alkoholu, Prawo i Medycyna 2003, nr 13, s. 49 i n.
16
T. Dukiet-Nagórska: Uwagi o pobieraniu krwi dla ustalenia poziomu zawartoci alkoholu w organizmie
osoby podejrzanej, która nie wyra¿a na to zgody, Prawo i Medycyna 2003, nr 13, s. 54 i n.
17
Patrz J. Sawicki: op. cit., s. 152164.
15
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tualnej zawartoci w niej alkoholu, nawet przy wyra¿onym przez ni¹ w tym
wzglêdzie sprzeciwie. Po drugie, zdaniem autora, jedynym uprawnionym
do stosowania przymusu bezporedniego (gdy sprzeciw przybiera formê
18
oporu fizycznego) jest nie lekarz, ale wy³¹cznie policja . Trzeba przy³¹czyæ siê do g³osów tych autorów, którzy twierdz¹, ¿e de lege lata takiej
normy nie ma, ani nigdy w prawie polskim nie by³o. Chodzi tu o wyj¹tek od
regu³y, a zatem nie ma mowy o stosowaniu wyk³adni rozszerzaj¹cej art.
47 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholi19
zmowi z 26 padziernika 1982 r. (zasada in dubio pro libertate), a fakt,
¿e rozporz¹dzenie wykonawcze do art. 47 ust. 2, którego przedmiotem mia³o
byæ okrelenie warunków i sposobu dokonywania badañ przewiduje
dopuszczalnoæ przymusu bezporedniego, nale¿y uznaæ za przekroczenie
20
granic delegacji ustawowej i wobec tego pozbawione mocy obowi¹zuj¹cej .
By dojæ do takiego wniosku wystarczy porównaæ jakoæ i precyzjê uregulowañ w dziedzinie tradycyjnie dopuszczaj¹cej przymus bezporedni tj. przy
21
postêpowaniu leczniczym wobec osób z zaburzeniami psychicznymi .
4. Pojêcie przymusu leczenia u¿ywane jest równie¿ w zwi¹zku z ochro22
n¹ osób ma³oletnich i niepoczytalnych . W razie kolizji woli przedstawiciela ustawowego (na ogó³ rodziców), który powinien wyraziæ tzw. zgodê
zastêpcz¹ (tj. zgodê za osobê niezdoln¹ do jej wyra¿enia), lecz jej odmawia, a stanowiskiem lekarza, mo¿liwe jest przeprowadzenie zabiegu na podstawie decyzji s¹du, a w wypadkach wymagaj¹cych natychmiastowego
dzia³ania  na podstawie decyzji lekarza (art. 34 ust. 7 ustawy o zawodzie
lekarza). Odmowa udzielenia zgody przez rodziców na dokonanie zabiegu
operacyjnego koniecznego dla ratowania ¿ycia dziecka traktowana jest jako
23
sprzeczna z ustaw¹ i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego . Autonomia woli
18

M. Filar: Prawne problemy ..., s. 5253.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231. Przepis ten brzmi: Je¿eli zachodzi podejrzenie, ¿e
przestêpstwo lub wykroczenie zosta³o pope³nione po spo¿yciu alkoholu, osoba podejrzana mo¿e byæ poddana
badaniu koniecznemu do ustalenia zawartoci alkoholu w organizmie, w szczególnoci zabiegowi pobrania krwi.
Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik s³u¿by zdrowia. Przepis nie stawia kropki nad i  ma
charakter ogólnej deklaracji bez elementów normy kompetencyjnej.
20
Tak T. Dukiet-Nagórska: op. cit., s. 57. Autorka drobiazgowo analizuje te¿ inne, jeszcze bardziej niepewne podstawy prawne, np. 308 k.p.k. M. Nesterowicz od dawna stoi na stanowisku, ¿e przepis rozporz¹dzenia jest
zbyt daleko id¹cy  Kontraktowa..., s. 39. Autor proponuje, by odmowa zgody na pobranie krwi by³a traktowana
jako okolicznoæ obci¹¿aj¹ca; podobne stanowisko zajmuje J. Sawicki: op. cit., s. 160162.
21
Por. art. 18 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
22
Por. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, s. 98102.
23
Por. M. Soniak: Z problematyki zgody chorego na poddanie siê zabiegowi leczniczemu, Polski Tygodnik Lekarski 1960, nr 46, s. 1784.
19
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podmiotów uprawnionych do wyra¿ania zgody zastêpczej jest zatem bardzo
ograniczona i podlega obiektywnym kryteriom oceny (rodzice nie mog¹ decydowaæ, by ich dziecko umar³o, z jakichkolwiek wzglêdów z religijnymi
w³¹cznie). Dla autoryzacji jednak postêpowania leczniczego, konieczne jest
24
 z wyj¹tkiem sytuacji nag³ych  uzyskanie orzeczenia s¹du opiekuñczego .
5. Szczególnym wypadkiem, jaki rozstrzygany by³ w obrêbie problematyki przymusu leczenia, by³a odmowa poddania siê operacji, która mog³aby polepszyæ widoki powodzenia na przysz³oæ, a zw³aszcza zdolnoæ
do pracy. Tu równie¿ konkurencj¹ dla zasady autonomii woli s¹ wzglêdy celowoci medycznej, a zatem dobro chorego oceniane z punktu widzenia autorytetu medycznego. Przek³ada siê to jednak w konkretnym wypadku na rozmiar szkody, odszkodowania i kwestiê przyczynienia siê poszkodowanego (art. 362 k.c.). To co mia³oby stanowiæ tu uzasadnienie dla
szeroko pojêtego przymusu czy obowi¹zku leczenia, to w gruncie rzeczy
interes osoby trzeciej, a w szczególnoci sprawcy szkody.
S¹d Najwy¿szy wypowiedzia³ siê w kwestii takiego obowi¹zku operacyjnego po raz pierwszy w tezie orzeczenia z 15 marca 1961 r. dotycz¹cego wypadku odmowy poddania siê leczeniu operacyjnemu przez pacjenta,
25
który dozna³ zgniecenia i czêciowo zmia¿d¿enia stopy . Powiedzia³ tam
¿e: poszkodowany nie mo¿e byæ zmuszony do poddania siê zabiegowi
operacyjnemu, decyzja w tym przedmiocie nale¿y wy³¹cznie do niego.
Odmowa za poddania siê operacji nie mo¿e byæ uznana za dzia³anie sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a tym samym nie mo¿e powodowaæ zmniejszenia odszkodowania. Osoba odpowiedzialna za szkodê nie
mo¿e wiêc skutecznie broniæ siê zarzutem, ¿e poszkodowany by³by zdolny
do pracy, gdyby podda³ siê operacji. Linia orzecznictwa wydawa³a siê
w tym wzglêdzie ugruntowana. Jednak kwestia dobrowolnych inwalidów
wiadomie pielêgnuj¹cych swoje kalectwo26 powróci³a w 1978 r. na tle
nastêpuj¹cego stanu faktycznego: powód, z zawodu górnik, uleg³ wypad24
Por. M. Nesterowicz: Kontraktowa ..., s. 3437; M. Filar: Postêpowanie lecznicze (wiadczenie zdrowotne) w stosunku do pacjenta niezdolnego do wyra¿enia zgody, Prawo i Medycyna 2003, nr 13, s. 41 i n.
25
Z CR 867/59, OSPiKA 1962 nr 1, poz. 10, s. 24 z aprobuj¹c¹ glos¹ M. Soniaka; por. te¿ orzeczenie SN
z 7 maja 1962, CR 504/61, OSPiKA 1963, nr 10, poz. 248, gdzie SN powiedzia³, ¿e poszkodowany nie jest
zobowi¹zany poddawaæ siê zabiegom chirurgicznym nawet rokuj¹cym pomylny wynik. Orzeczenia te aprobowali M. Nesterowicz: Kontraktowa ..., s. 120; St. Garlicki: Odpowiedzialnoæ cywilna za nieszczêliwe wypadki,
Warszawa 1971, s. 348; J. Sawicki: op. cit., s. 66 i n.
26
Jest to sformu³owanie M. Soniaka, któremu zreszt¹ sam by³ niechêtny  Jeszcze o obowi¹zku poddania
siê operacji, Nowe Prawo 1964, nr 6, s. 612 i Glosa do orzeczenia z 11 stycznia 1978 r., OSPiKA 1979, nr 1,
poz. 17.
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kowi przy pracy polegaj¹cemu na przebiciu gwodziem prawej stopy. Wskutek tego powsta³a nie goj¹ca siê niewielka przetoka ropna tkanek miêkkich
stopy. Istnia³a mo¿liwoæ ca³kowitego zlikwidowania tej przetoki w drodze
zabiegu operacyjnego polegaj¹cego na usuniêciu z niej cia³ obcych, wykonanego w okresie remisji. Powód nie wyra¿a³ jednak zgody na taki zabieg,
poddaj¹c siê leczeniu tylko w okresach nasilenia wystêpuj¹cych objawów
zapalenia przetoki. Powsta³o pytanie, czy i w jaki sposób decyzja powoda
wp³ywa na jego uprawnienia do wiadczeñ rentowych, których podwy¿szenia domaga³ siê (art. 444 §2 k.c. i przepisy o zaopatrzeniu emerytal27
nym). SN w orzeczeniu z 11.01.1978 r. , uchylaj¹c oddalaj¹cy powództwo
wyrok S¹du Wojewódzkiego do ponownego rozpoznania, sformu³owa³ nastêpuj¹c¹ tezê: Odmowa poszkodowanego poddania siê wypróbowanemu
i powszechne stosowanemu zabiegowi lekarskiemu, przynosz¹cemu z regu³y pomylne wyniki i poprawê stanu zdrowia oraz zdolnoæ do samodzielnego utrzymania siê, powinna opieraæ siê na motywacji zrozumia³ej
przynajmniej dla specjalistów i znajduj¹cej oparcie w rzeczywicie wystêpuj¹cych reakcjach organizmu ludzkiego, je¿eli ma wywrzeæ wp³yw na ocenê
zakresu odpowiedzialnoci sprawcy szkody. Teza zosta³a sformu³owana
doæ enigmatycznie. Niew¹tpliwie jednak wprowadza element oceny i wartociowania decyzji pacjenta  i to nie o odmowie leczenia, ale o odmowie
poddania siê operacji  na podstawie kryteriów obiektywnych (wiedza specjalistyczna, rzeczywicie wystêpuj¹ce reakcje organizmu). W ujêciu SN
nie jest to ju¿ zatem sfera wy³¹cznej dyspozytywnoci jednostki jej cia³em
i zdrowiem, przynajmniej gdy chodzi o skutki w sferze odpowiedzialnoci
odszkodowawczej sprawcy szkody, w szczególnoci co do podwy¿szenia
renty odszkodowawczej.
Stanowiska zbli¿onego do pogl¹du S¹du Najwy¿szego sprecyzowanego w cytowanej tezie od dawna, i to w sytuacji, gdy to sprawca szkody
¿¹da³ oddalenia lub obni¿enia roszczeñ odszkodowawczych, broni³ A. Szpu28
nar . Natomiast M. Soniak na tle ostatnio przytoczonego stanu faktyczne29
go wyranie uelastyczni³ swe dot¹d konsekwentnie negatywne stanowisko co do obowi¹zku operacyjnego, aprobuj¹c rozstrzygniêcie S¹du Naj27

III PR 183/77, OSPiKA 1979, nr 1, poz. 17.
Zob. A. Szpunar: Glosa do wyroku SN z 3 padziernika 1962 r., NP 1963, nr 9, s. 1041, gdzie autor
wywodzi³, ¿e obowi¹zek poddania siê zabiegowi mo¿na przyj¹æ w wypadku, gdy chodzi o operacjê prost¹,
bezbolesn¹, rokuj¹c¹ dobre wyniki i nie po³¹czon¹ z niebezpieczeñstwem dla ¿ycia. Autor eksponowa³ te¿
rozró¿nienie pomiêdzy operacj¹ w znieczuleniu miejscowym oraz pod narkoz¹.
29
Por. M. Soniak: Jeszcze o obowi¹zku , s. 608612; ten¿e: Glosa do orzeczenia SN z 15 marca 1961 r.,
CR 867/59, OSPiKA 1962, z. 1, poz. 10
28
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wy¿szego. Uzna³, ¿e wyst¹pi³a tu odmowa dla samej odmowy albo nawet
odmowa spowodowana chêci¹ dalszego pobierania renty, co kwalifikuje
30
powoda jako dobrowolnego inwalidê . Z uznaniem przyj¹³ fakt, ¿e SN
wprowadzi³ tu profil po¿¹danego zabiegu, uznaj¹c ¿e okrelenia zwyk³y, przeciêtny ró¿ni¹ siê korzystnie stopniem precyzji od okrelenia
wypróbowany czy powszechnie stosowany. Wreszcie zauwa¿y³, ¿e kryterium uzyskiwanych z regu³y pomylnych wyników sprowadza do minimum ryzyko operacyjne. Z jednej strony nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e
oznacza to, i¿ ryzyko to jednak istnieje, np. porednio zwi¹zane z zabiegiem ryzyko zaka¿enia szpitalnego. Czy¿by mo¿na by³o kreowaæ obowi¹zek podjêcia tego ryzyka, a za jego sankcjê uznaæ obliczanie odszkodowania proporcjonalnie do stanu, w jakim znalaz³by siê poszkodowany po poddaniu siê wypróbowanemu zabiegowi? Trudno jest udzieliæ zdecydowanie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Z drugiej strony nie sposób udzieliæ
aprobaty dla takich dzia³añ poszkodowanego, które s¹ wyranie in fraudem
legis. Jednak¿e niecelowe wydaje siê ustalanie sztywnych regu³ legalnoci odmowy zgody na zabieg, który mia³by pomniejszyæ rozmiary szkody,
zw³aszcza, ¿e kryteria te nie mog¹ ze swej istoty osi¹gn¹æ satysfakcjonuj¹cego prawnika stopnia precyzyjnoci. Wypada tu zatem odes³aæ ka¿dorazowo wy³¹cznie do ca³okszta³tu okolicznoci sprawy.
6. Trzeba wreszcie wymieniæ podstawy prawne przymusu leczenia sensu stricto w prawie polskim. Prawny przymus leczenia przewiduj¹ w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nastêpuj¹ce przepisy:
1. Art. 18, 23, 24, 33 i 34 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
31
z 19 sierpnia 1994 r. (przymus bezporedni).
2. Art. 2531 ustawy z 6 wrzenia 2001 r. o chorobach zakanych i zaka32
¿eniach . Ustawa przewiduje przymus poredni, w szczególnoci poprzez wydanie decyzji administracyjnej nakazuj¹cej poddanie siê badaniom, obowi¹zkowemu leczeniu, obowi¹zkowej izolacji, kwarantannie
lub nadzorowi epidemiologicznemu, przy czym art. 30 mimo wydania
decyzji administracyjnej wymaga nadto pisemnej zgody chorego w postaci podpisu w dokumentacji medycznej i przewiduje w razie odmowy
zgody na obowi¹zkow¹ hospitalizacjê, izolacjê lub kwarantannê procedurê odwo³awcz¹ do s¹du celem ustalenia legalnoci pozbawienia wol30

M. Soniak: Glosa do orzeczenia SN z 11 stycznia 1978 r., OSPiKA 1979, nr 1, poz. 17.
Dz. U. Nr 111, poz. 535.
32
Dz. U. Nr 126, poz. 1384.
31
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3.

4.
5.
6.

noci. Jeli decyzja nie zostanie zaskar¿ona lub oka¿e siê legalna, chory
musi poddaæ siê obowi¹zkowi, w przeciwnym razie pope³ni bowiem
wykroczenie karane grzywn¹ (art. 35). Decyzja mo¿e te¿ zostaæ wykonana w drodze egzekucji administracyjnej poprzez przymus bezporedni (art. 116 pkt 5 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzeku33
cyjnym w administracji ). Nie ma natomiast systemu kontroli s¹du nad
decyzj¹ o obowi¹zkowym badaniu lub leczeniu. W tych przypadkach
wobec odmowy zgody mo¿e mieæ zastosowanie tylko kara grzywny (art.
35). Nie ma te¿ w tych sytuacjach podstaw do stosowania przymusu
bezporedniego, podobnie jak w razie odmowy poddania siê obowi¹zkowym szczepieniom ochronnym. To samo dotyczy leczenia chorych
na grulicê p³uc, a tak¿e osób nara¿onych na zaka¿enie HIV.
34
Jak podkrela M. Nesterowicz , wobec osób zaka¿onych wirusem
HIV lub chorych na AIDS, mimo ¿e choroba ta umieszczona jest w
wykazie chorób zakanych, nie mo¿na stosowaæ ¿adnego przymusowego badania, leczenia, hospitalizacji czy izolacji ze wzglêdu na to, ¿e
mo¿na siê ni¹ zaraziæ w bardzo ograniczony sposób, a zatem osoby zaka¿one nie stanowi¹ du¿ego zagro¿enia. Autor wskazuje, ¿e w ¿adnym
kraju przymusu tego nie wprowadzono.
Art. 26 cytowanej ju¿ ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (przymus poredni  w postaci orzeczenia s¹du
wydawanego w postêpowaniu nieprocesowym o obowi¹zku poddania
siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego).
Art. 17 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 r.35
(przymus poredni).
36
Art. 27 ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony z 21 listopada 1987 r.
Art. 74 § 2 i 3 k. p. k., 117 k. k., 118 § 2 k. k.

7. Celowe wydaje siê wskazanie na stan orzecznictwa w systemie Rady
Europy, co do leczenia przymusowego. Kwestia aktu medycznego dokonanego w trybie przymusowym by³a przedmiotem orzekania Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka tylko dwa razy, po raz pierwszy
37
22 lipca 2003 roku w sprawie Y. F. przeciwko Turcji . Trybuna³ ten
33

Tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z pón. zm.
M. Nesterowicz: Prawo medyczne, s. 109.
35
Dz. U. Nr 75, poz. 468.
36
Tekst jedn.: Dz. U. z 1984 Nr 7, poz. 31.
37
Wyrok Case of Y. F. v. Turkey, judgment Strasbourg 22 July 2003, appl. 24209/94.
34
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orzeka  jak wiadomo  wy³¹cznie na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, po wyczerpaniu dróg ochrony krajowej. Stan faktyczny sprawy by³ nastêpuj¹cy: powód (Y.F.) i jego ¿ona w padzierniku 1993 r. zostali zatrzymani przez policjê w zwi¹zku z podejrzeniem
wspó³pracy z terrorystyczn¹ organizacj¹ prokurdyjsk¹. ¯ona powoda
przebywa³a na posterunku policji przez cztery dni i w tym czasie nara¿ona by³a na ataki s³owne i rêczne funkcjonariuszy, tak¿e na groby
dokonania na niej gwa³tu. Przed zwolnieniem kobietê poddano  wbrew
jej woli  badaniu ginekologicznemu w celu wykluczenia oskar¿eñ
o gwa³t. Podczas badania w gabinecie ca³y czas obecni byli funkcjonariusze, oddzieleni od lekarza i badanej kobiety parawanem. Postêpowanie karne przeciwko obojgu ma³¿onkom zakoñczy³o siê wyrokiem uniewinniaj¹cym. rodki ochrony krajowej w sprawie przymusowego przeprowadzenia badania ginekologicznego zosta³y wyczerpane po orzeczeniu S¹du Kasacyjnego z 1997 r. utrzymuj¹cego w mocy decyzjê s¹du
pierwszej instancji o uniewinnieniu funkcjonariuszy. Skarga wniesiona
do Trybuna³u Praw Cz³owieka zosta³a oparta o art. 8 Konwencji Praw
Cz³owieka, który stanowi:
1. ka¿da osoba ma prawo do poszanowania swego ¿ycia prywatnego i rodzinnego, swego domu i swojej korespondencji
2. niedopuszczalna jest ingerencja w³adzy publicznej w korzystanie z tego
prawa, z wyj¹tkiem przypadków, które s¹ zgodne z prawem i konieczne
w demokratycznym spo³eczeñstwie ze wzglêdu na interesy bezpieczeñstwa publicznego lub dobrobytu gospodarczego kraju, zapobieganie zamieszkom lub przestêpczoci, ochronê zdrowia lub moralnoci albo
ochronê praw i wolnoci innych osób (...)
Jak podnosi B. Gronowska w komentarzu do cyt. orzeczenia ETPCz, na
38
tle wy¿ej przytoczonego stanu faktycznego wy³aniaj¹ siê dwie kwestie:
zakres podmiotowej legitymacji procesowej czynnej i zakres przedmiotowy standardu z art. 8 K.E. Ta pierwsza kwestia w zwi¹zku z przedmiotem
niniejszego opracowania ma drugoplanowe znaczenie. Fakt jednak, i¿ ETPCz
przyzna³ legitymacjê czynn¹ bezporedniej ofiary, uznaj¹c, ¿e w opisanych
okolicznociach znajduje siê ona w stanie uniemo¿liwiaj¹cym obiektywne
dzia³anie, oznacza uelastycznienie sztywnych dot¹d regu³ procesowych.
wiadczy to o przypisaniu rozstrzyganej kwestii wysokiej rangi. Ewoluuje
38

B. Gronowska: Wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu z dnia 22 lipca 2003 roku
w sprawie Y. F. przeciwko Turcji (dot. problemu poszanowania prywatnoci kobiety pozbawionej wolnoci
w zwi¹zku z przymusowym badaniem ginekologicznym), Prokuratura i Prawo 2003, z. 11, s. 167 i n.
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równie¿, na co tak¿e zwraca uwagê B. Gronowska, pojêcie ¿ycia prywatnego cz³owieka chronione przez standard art. 8 Konwencji Praw Cz³owieka, a w niniejszej sprawie obejmuje ono dobra w postaci integralnoci fizycznej i psychicznej jednostki. ETPCz stan¹³ na stanowisku, ¿e przymusowa interwencja medyczna, nawet ta o mniejszym znaczeniu, stanowi ingerencjê w ¿ycie prywatne cz³owieka. Pañstwo pozwane negowa³o przymusowoæ owego badania, twierdz¹c, ¿e kobieta wyrazi³a na nie zgodê,
bez której nie by³oby ono mo¿liwe. ETPCz uzna³ jednak, ¿e w sytuacji,
w jakiej siê znajdowa³a, nie mog³a stawiaæ oporu, a zatem by³a w tzw. podatnej sytuacji, tj. pod ca³kowit¹ kontrol¹ funkcjonariuszy. Ustalono te¿,
¿e prawo tureckie nie przewidywa³o w opisanej sytuacji dopuszczalnoci
przymusowego badania ginekologicznego w toku postêpowania przygotowawczego. Poddanie badaniom osoby pozbawionej wolnoci mog³oby byæ
zarz¹dzone jedynie prze prokuratora, którego to wymogu formalnego strona pañstwa pozwanego nie wykaza³a. Ocena stanu faktycznego doprowadzi³o ETPCz do wydania jednoznacznej opinii, ¿e do ingerencji w ¿ycie
prywatne ¿ony powoda dosz³o z naruszeniem wymogu legalnoci. Tytu³em
zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê Trybuna³ wyrokiem z 22 lipca
2003 r. zas¹dzi³ od Turcji kwotê 4000 euro na rzecz poszkodowanej.
Drug¹ spraw¹ maj¹c¹ bezporedni zwi¹zek z leczeniem przymusowym
jest skarga przeciwko Wielkiej Brytanii rozstrzygana przez ETPCz 9 marca
39
2004 r. Powodami w tej sprawie byli David Glass reprezentowany przez
przedstawiciela ustawowego  matkê i sama matka Carol Glass. David urodzony w 1986 r. dotkniêty jest ciê¿kim kalectwem umys³owym i fizycznym
i wymaga ca³odobowej opieki. W lipcu 1998 r. David zosta³ przyjêty do
szpitala publicznego, gdzie by³ operowany w celu z³agodzenia nasilonego
zaczopowania dróg oddechowych. Po operacji wyst¹pi³y powik³ania, a stan
chorego by³ bardzo ciê¿ki. Personel szpitala poinformowa³ matkê Davida,
¿e syn jest umieraj¹cy, a dalsza intensywna terapia by³aby niew³aciwa.
Jednak¿e po pewnym czasie stan pacjenta poprawi³ siê na tyle, ¿e móg³ on
2 sierpnia 1998 r. powróciæ do domu. Wkrótce znów znalaz³ siê w tym
samym szpitalu wskutek infekcji dróg oddechowych. W czasie tej hospitalizacji lekarze rozmawiali z Carol Glass o mo¿liwoci podania jej synowi
morfiny w celu z³agodzenia cierpieñ, czemu powódka wyranie siê sprzeciwi³a. ¯yczy³a sobie, by w razie ustania akcji serca zastosowano reanimacjê w³¹cznie z intubacj¹. 20 padziernika 1998 r. lekarze ponownie stwier39
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Wyrok w sprawie Glass v. The United Kingdom, Strasbourg 9 marca 2004, appl. 61827/00.
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dzili, ¿e David jest umieraj¹cy i nalegali na zastosowanie morfiny (diamorphine). Matka nie zgodzi³a siê z ocen¹ stanu syna i uwa¿a³a, ¿e podanie
morfiny os³abi³oby jego szansê prze¿ycia. Chcia³a zabraæ syna do domu,
ale policjant obecny przy rozmowie z lekarzami, owiadczy³, ¿e zostanie
aresztowana, jeli bêdzie usi³owa³a to zrobiæ.
00
Tego samego dnia, ok. godz. 19 , wbrew sprzeciwowi jego matki, rozpoczêto podawanie Davidowi morfiny. Spowodowa³o to k³ótniê miêdzy
przyby³¹ rodzin¹ a personelem szpitala. Cz³onkowie rodziny przekonani
byli, ¿e David poddawany jest eutanazji i usi³owali powstrzymaæ lekarzy
od wejcia na jego salê. W³adze szpitala wezwa³y ochronê i zagrozi³y usuniêciem rodziny przy u¿yciu si³y. Nastêpnie lekarze zdecydowali o zastosowaniu procedury DNR (Do Not Resuscitate) bez pytania o zgodê matki.
Wedle ustaleñ Trybuna³u w decyzji tej wykluczyli wyranie dwie techniki
reanimacji: masa¿ serca i u¿ycie respiratora. Pani Glass stwierdzi³a, ¿e stan
jej syna znacznie siê pogorszy³ i za¿¹da³a stanowczo przerwania infuzji
morfiny. Dosz³o do bójki miêdzy cz³onkami rodziny a lekarzami. W tym
czasie matka reanimowa³a Davida. Stan pacjenta poprawi³ siê i dnia nastêpnego zosta³ przewieziony do domu.
Rozpatruj¹c skargê ETPCz orzek³, ¿e decyzja lekarzy o przymusowym
leczeniu morfin¹ (impose treatment) bez zezwolenia s¹du i wbrew sprzeciwowi matki, bêd¹cej przedstawicielem ustawowym pacjenta, naruszy³a standard art. 8 Konwencji Praw Cz³owieka. Oznacza to naruszenie prawa do
prywatnoci Davida, a w szczególnoci jego integralnoci fizycznej. W uzasadnieniu Trybuna³ powo³a³ tak¿e odpowiednie przepisy Europejskiej Konwencji Bioetycznej, a zw³aszcza art. 5 dotycz¹cy wymogu zgody (informed
consent). Uzna³ za chybiony argument pañstwa pozwanego, i¿ lekarze dzia³ali w sytuacji nag³ej (emergency), wymagaj¹cej natychmiastowego z³agodzenia cierpieñ chorego. Wobec konkluzji, ¿e poprzez podanie morfiny
dosz³o do naruszenia art. 8, nie rozpatrywano oddzielnie zarzutu wdro¿enia
40
procedury DNR bez zgody matki .
Trybuna³ zas¹dzi³ od pozwanego pañstwa zadoæuczynienie pieniê¿ne
za doznan¹ krzywdê moraln¹ w wysokoci 10 000 euro i odszkodowanie
z tytu³u szkody maj¹tkowej w wysokoci 15 000 euro.
40

Votum separatum do tego rozstrzygniêcia zg³osi³ sêdzia J. Casadevall. Sêdzia ten by³ przekonany, ¿e stan
pacjenta uzasadnia³ koniecznoæ medyczn¹ podania mu morfiny i to w trybie nag³ym (urgently). Natomiast jego
zdaniem nale¿a³o dok³adniej przeanalizowaæ kwestiê zastosowania DNR. Wed³ug niego fakt, ¿e tak powa¿na
decyzja zosta³a podjêta przez lekarzy jednomylnie bez porozumienia z matk¹, powinien byæ dodatkowo zbadany, zw³aszcza ¿e po 6 latach od zdarzenia oczywiste sta³o siê, ¿e to instynkt matki podyktowa³ trafne postêpowanie, a nie opinia lekarzy.
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Grażyna B. Szczygieł, Katarzyna Bagan-Kurluta

Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej
a ochrona interesów osób trzecich w związku
z zagrożeniem ich zdrowia lub życia AIDS/HIV

1

HIV i AIDS to choroby zakane . Do zaka¿enia  zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej  mo¿e dojæ tylko w pewnych sytuacjach,
których przy zachowaniu ostro¿noci mo¿na unikn¹æ. Nie mo¿na jednak
 jak trafnie zauwa¿a A. J. Szwarc2  z ca³¹ pewnoci¹ wskazaæ wszystkich sytuacji, kiedy mo¿e dojæ do zaka¿enia. Zwa¿ywszy na rozpoznane
ju¿ sposoby zaka¿enia wirusem HIV, mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
w przypadku ka¿dego nosiciela wirusa HIV czy chorego na AIDS istnieje
pewna grupa osób, która jest nara¿ona na zaka¿enie, szczególnie, gdy osoby te nie wiedz¹, i¿ maj¹ kontakt z nosicielem wirusa HIV czy chorym na
AIDS. Wiedza bowiem sk³ania do zachowania rodków ostro¿noci.
Z ca³¹ pewnoci¹ nie wszyscy nosiciele HIV i chorzy na AIDS przejawi¹
tak dojrza³¹ postawê wobec innych osób, i¿ poinformuj¹ o swojej chorobie. Mog¹ tego nie uczyniæ z ró¿nych powodów, m. in. ze wzglêdu na
stosunek spo³eczeñstwa do nosicieli wirusa HIV. Wówczas, zwa¿ywszy
na niebezpieczeñstwo zara¿enia mierteln¹ chorob¹  wspó³czesna medycyna nie zna bowiem skutecznych rodków leczenia AIDS czy szczepionki przeciwko wirusowi HIV  powstaje problem kolizji dwóch praw
z katalogu praw cz³owieka, a mianowicie prawa do prywatnoci nosiciela
oraz prawa do ¿ycia/zdrowia innych osób. W wiêkszoci przypadków
o nosicielstwie wie tak¿e lekarz lecz¹cy nosiciela HIV czy chorego na
AIDS, powstaje wiêc kolizja miêdzy zasad¹ respektowania tajemnicy lekarskiej a ochron¹ interesów osób trzecich w zwi¹zku z zagro¿eniem ich
zdrowia lub ¿ycia t¹ chorob¹.
1

Zob. Wykaz chorób zakanych  za³¹cznik nr 1 do ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o chorobach zakanych i zaka¿eniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384.
2
A. J. Szwarc: Karnoprawne problemy AIDS, w: red. A. J. Szwarc: Prawne problemy AIDS, Warszawa
1990, s. 108109.
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Zarówno prawo do ¿ycia, jak i prawo do prywatnoci s¹ chronione prawem wewnêtrznym w postaci konstytucji oraz licznymi aktami prawa miêdzynarodowego.
Wspó³czesne spojrzenie na prawa cz³owieka jest czêsto zwi¹zane jedynie z analiz¹ treci i istoty poszczególnych praw. Brakuje szerszego spojrzenia na ca³y katalog praw stanowi¹cy element systemu, a co wiêcej, równie¿ element teorii, na po³y zreszt¹ filozoficznej. To szersze spojrzenie powoduje koniecznoæ przeanalizowania zakresu mo¿liwoci stosowania praw
i ich granic.
Opieraj¹c siê na teoriach H. Grocjusza, T. Hobbesa i J. Lockea nale¿y
przyj¹æ, ¿e ka¿dy powinien mieæ mo¿liwoæ ca³ociowego realizowania
wszystkich z praw cz³owieka. Jednak¿e o ca³ociow¹ realizacjê praw na
zasadach równoci dba pañstwo  jako struktura powo³ana do ¿ycia przez
spo³eczeñstwo i wyposa¿ona w kompetencje do sterowania realizacj¹ praw
cz³owieka. Kompetencja wynikaj¹ca z tzw. umowy spo³ecznej jest ucielenieniem naszego przekonania, ¿e bez udzia³u powo³anej przez nas organizacji nie bêdziemy mogli wszyscy w pe³ni realizowaæ swoich praw. Problem jednak polega na tym, ¿e tworz¹c tak¹ strukturê przekazujemy jej
czêæ w³asnych uprawnieñ, a zatem ograniczamy w³asn¹ mo¿liwoæ ingerowania w sferê realizacji praw.
Prawo do ¿ycia i prawo do prywatnoci s¹ prawami tzw. pierwszej generacji, których charakterystycznym elementem jest mo¿liwoæ dochodzenia ich realizacji przed s¹dem. S¹ prawami o genezie wolnociowej, przyrodzonymi nam i wywodzonymi wprost z przyrodzonej i niezbywalnej god3
noci cz³owieka . W obowi¹zuj¹cej obecnie polskiej Konstytucji s¹ one
usytuowane w czêci rozdzia³u II powiêconej wolnociom i prawom oso4
bistym. Prawo do ¿ycia jest chronione art. 38 , prawo do prywatnoci 
5
art. 47 . Natomiast prawo do zdrowia bêd¹ce jednym z wolnoci i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, chronione jest art. 686 Konstytucji.
Postanowienia dotycz¹ce ochrony wskazanych praw znajduj¹ siê w szeregu dokumentów z zakresu miêdzynarodowej ochrony praw cz³owieka,
zarówno w umowach miêdzynarodowych, jak i w aktach o charakterze
niewi¹¿¹cym. Pocz¹wszy od Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
3

Por. art. 30 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.: Przyrodzona i niezbywalna godnoæ cz³owieka stanowi
ród³o wolnoci i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych.
4
Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia.
5
Ka¿dy ma prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do
decydowania o swoim ¿yciu osobistym.
6
1. Ka¿dy ma prawo do ochrony zdrowia. ( ) 4. W³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zwalczania chorób
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji rodowiska.
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7

8

z 10 grudnia 1948 r. , w której prawo do ¿ycia jest chronione art. 3 , a pra9
wo do prywatnoci  art. 12 . Analogiczne rozwi¹zania znalaz³y siê w art. 6,
10
11
ust. 1 (prawo do ¿ycia) oraz w art. 17 (prawo do prywatnoci) Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.12
Ponadto Miêdzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Socjalnych
13
i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r. uregulowane zosta³o prawo do zdrowia,
które na gruncie tej konwencji przybiera formê prawa do korzystania z naj14
wy¿ej osi¹galnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego (art. 12 ).
Sytuowane jest ono wród praw II generacji, których nie mo¿na dochodziæ przed s¹dem. Nie rozci¹gaj¹ siê one bezporednio na jednostki,
nie przys³uguje im w zwi¹zku z tym prawo do wyst¹pienia z roszczeniem
(skarg¹). Takie prawo przys³uguje jednostkom tylko wówczas, gdy na
podstawie konwencji uchwalono ustawy o odpowiedniej treci 15.
W Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci
16
17
z 4 listopada 1950 r. prawo do ¿ycia chronione jest art. 2 a prawo do pry7

Tekst polski w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik (opr.): Prawa cz³owieka. Dokumenty miêdzynarodowe, Toruñ 1996, s. 15 i n.
8
Ka¿da osoba ma prawo do ¿ycia, wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego.
9
Nikt nie bêdzie podlegaæ arbitralnemu wkraczaniu w jego ¿ycie prywatne, rodzinê, mieszkanie lub korespondencjê, ani te¿ zamachom na jego honor i reputacjê. Ka¿dy jest uprawniony do ochrony prawnej przed takim
wkraczaniem lub takimi zamachami.
10
Ka¿da osoba ludzka ma przyrodzone prawo do ¿ycia. Prawo to bêdzie chronione ustaw¹. Nikt nie mo¿e
byæ arbitralnie pozbawiony ¿ycia.
11
1. Nikt nie bêdzie poddany arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w jego ¿ycie prywatne, rodzinne,
mir domowy czy korespondencjê, ani te¿ bezprawnym zamachom na jego czeæ i dobre imiê. 2. Ka¿dy ma prawo
do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencj¹ lub zamachami.
12
Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, polski tekst równie¿ w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik (opr.):
op. cit., s. 30 i n.
13
Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169, polski tekst równie¿ w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik (opr.):
op. cit., s. 21 i n.
14
1. Pañstwa-Strony niniejszego Paktu uznaj¹ prawo ka¿dej osoby do korzystania z najwy¿ej osi¹galnego
stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. 2. rodki, jakie Pañstwa-Strony niniejszego Paktu powinny podj¹æ dla
osi¹gniêcia pe³nego urzeczywistnienia tego prawa, bêd¹ obejmowa³y rodki konieczne do: a) zapewnienia zmniejszenia wskanika martwych urodzeñ i miertelnoci niemowl¹t oraz do zapewnienia zdrowego rozwoju dziecka;
b) poprawy higieny rodowiska i higieny przemys³owej we wszystkich aspektach; c) zapobiegania i leczenia
chorób epidemicznych, endemicznych, zawodowych i innych oraz ich zwalczania; d) stworzenia odpowiednich
warunków dla zapewnienia wszystkim pomocy i opieki lekarskiej na wypadek choroby.
15
M. Scalabrino-Spadea: Normy i zasady prawa miêdzynarodowego, w: Medycyna a prawa cz³owieka.
Normy i zasady prawa miêdzynarodowego, etyki oraz moralnoci katolickiej, protestanckiej, ¿ydowskiej, muzu³mañskiej i buddyjskiej, Warszawa 1996, s. 24.
16
Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284286, polski tekst równie¿ w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik
(opr.), op. cit., s. 125 i n.
17
1. Prawo ka¿dej osoby chronione jest ustaw¹. Nikt nie bêdzie umylnie pozbawiony ¿ycia, z wyj¹tkiem
przypadków wykonania s¹dowego wyroku skazuj¹cego za przestêpstwo, za które ustawa przewiduje tak¹ karê.
2. Pozbawienie ¿ycia nie bêdzie uznane za sprzeczne z niniejszym artyku³em, je¿eli wynika ono z u¿ycia si³y,
które jest absolutnie konieczne: a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawn¹ przemoc¹; b) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemo¿liwienia ucieczki osobie pozbawionej wolnoci zgodnie
z prawem; c) w dzia³aniu podjêtym zgodnie z prawem w celu st³umienia zamieszek lub powstania.

32

Prawo i Medycyna 3/2004, (16, vol. 6)

Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej a ochrona interesów osób trzecich...
18

watnoci art. 8 . Art. 11 Europejskiej Karty Spo³ecznej z 18 padziernika
19
1961 r. powiêcony jest prawu do ochrony zdrowia a w³aciwie zobowi¹zaniu pañstw-stron konwencji do podjêcia rodków maj¹cych na celu zagwarantowanie ochrony20.
Z punktu widzenia respektowania zasady tajemnicy lekarskiej najwa¿niejsze znaczenie ma Konwencja o ochronie praw cz³owieka i godnoci
istoty ludzkiej wobec zastosowañ biologii i medycyny z 4 kwietnia
21
1997 r. Zawarty w niej art. 10 ust. 1 powiêcony prywatnoci i prawu do
informacji stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do poszanowania jego ¿ycia prywatnego w zakresie informacji dotycz¹cych jego zdrowia. Co wiêcej,
w Konwencji znalaz³ siê równie¿ przepis dotycz¹cy mo¿liwoci wprowadzania ograniczeñ w wykonywaniu praw (art. 26). Przewiduje on tak¹ mo¿liwoæ w przypadku wyst¹pienia dwóch przes³anek. Po pierwsze, ograniczenia te musz¹ byæ przewidziane przez prawo. Po drugie, s¹ konieczne
w spo³eczeñstwie demokratycznym do ochrony bezpieczeñstwa publicznego, zapobiegania przestêpczoci, ochrony zdrowia publicznego albo ochrony praw i wolnoci innych osób. Ze wskazania zawartego w tym przepisie
jednoznacznie wynika, ¿e znajduje on zastosowanie w przypadkach ogra22
niczeñ prawa do prywatnoci . Z komentarza do postanowieñ konwencji
zawartego w sprawozdaniu wyjaniaj¹cym przygotowanym w ramach Komitetu Kierowniczego do spraw Bioetyki (CDBI) Rady Europy wynika,
¿e konwencja ta stanowi rozwiniêcie niektórych zasad Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Zarówno filozofia obu
23
tekstów, jak i zasady etyczne oraz pojêcia prawne s¹ dla nich wspólne .
Dodatkowo o prawie do najlepszego z mo¿liwych leczenia, które stanowi
18
1. Ka¿da osoba ma prawo do poszanowania swojego ¿ycia prywatnego i rodzinnego, swojego domicylu
oraz swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja w³adzy publicznej w korzystanie z tego prawa
z wyj¹tkiem przypadków, które s¹ zgodne z prawem i konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie ze wzglêdu na
interesy bezpieczeñstwa narodowego, bezpieczeñstwa publicznego lub dobrobytu gospodarczego kraju, zapobieganie zamieszkom lub przestêpczoci, ochronê zdrowia i moralnoci lub ochronê praw i wolnoci innych osób.
19
Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67, polski tekst równie¿ w: B. Gronowska, T. Jasudowicz: C. Mik (opr.) op. cit.,
s. 166 i n.
20
W celu zapewnienia realizacji prawa do ochrony zdrowia Umawiaj¹ce siê Strony zobowi¹zuj¹ siê, czy to
bezporednio, czy te¿ we wspó³dzia³aniu z organizacjami publicznymi lub prywatnymi, do podjêcia w³aciwych
rodków maj¹cych na celu miêdzy innymi: 1) eliminowanie, na ile to mo¿liwe, przypadków zachorowañ; 2) zapewnienie u³atwieñ doradczych i edukacyjnych dla popierania zdrowia oraz podnoszenia indywidualnej odpowiedzialnoci w sprawach zdrowia; 3) zapobieganie, na ile to mo¿liwe, chorobom epidemicznym, endemicznym i innym.
21
Polska podpisa³a konwencjê 7 maja 1999 r., do chwili obecnej nie zosta³a ona ratyfikowana. Oficjalne,
polskie t³umaczenie tekstu Konwencji w: Prawo i Medycyna, 1999, nr 3 i w: M. Nesterowicz: Prawo medyczne,
Toruñ 2000, s. 549 i n.
22
Polski tekst równie¿ w: Prawo i Medycyna oraz M. Nesterowicz: op. cit., s. 549 i n.
23
Sprawozdanie wyjaniaj¹ce do Konwencji o ochronie praw cz³owieka i godnoci istoty ludzkiej w kontekcie zastosowañ biologii i medycyny: Konwencji o prawach cz³owieka i biomedycynie (Europejskiej Konwencji
Bioetycznej), w: T. Jasudowicz (opr.): Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materia³ów, Toruñ 1998, s. 19.

Prawo i Medycyna 3/2004 (16, vol. 6)

33

Gra¿yna B. Szczygie³, Katarzyna Bagan-Kurluta

prawo fundamentalne uznane w ramach Wspólnoty Europejskiej, mówi Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie karty praw pacjenta z dnia
19 stycznia 1984 r. Ma ona znaczenie z punktu widzenia ustalenia katalogu
praw pacjenta  pojêcia, które wykszta³ci³o siê z pojêcia praw cz³owieka.
W trzecim punkcie rezolucji umieszczone zosta³y jako sugerowane prawa
objête ochron¹: prawo do poufnoci medycznej, od której jedynym mo¿liwym wyj¹tkiem powinna byæ ograniczona iloæ powa¿nych i cile okrelonych podstaw, z nale¿ytym uwzglêdnieniem integralnoci osoby ludzkiej oraz prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego. Ponadto przyjêto, ¿e
konieczne jest w cile okrelonych okolicznociach ograniczenie praw
pacjentów tam, gdzie stanowi³yby one zagro¿enie dla zdrowia publicznego24. Takie znaczenie ma równie¿ model deklaracji praw pacjenta przedstawiony przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia w 1994 r.  ma on s³u¿yæ jako
wytyczna do stosowania w poszczególnych pañstwach. Zawiera prawo do
poszanowania prywatnoci, którego treæ stanowi poufnoæ, nawet po mierci
pacjenta, wszelkich informacji dotycz¹cych stanu jego zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania rokowañ i leczenia oraz wszystkich innych infor25
macji natury osobistej .
W ramach Rady Europy wydanych zosta³o szereg rekomendacji bezporednio odnosz¹cych siê do AIDS, na przyk³ad: rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  1080 (1988) dotycz¹ce uzgodnionej
europejskiej polityki zdrowotnej na rzecz zapobiegania szerzeniu siê HIV
w zak³adach karnych, 1116 (1989) AIDS a prawa cz³owieka, rekomendacje
Komitetu Ministrów Rady Europy  R(89)14 w sprawie etycznych problemów zaka¿enia HIV w zak³adach s³u¿by zdrowia i w placówkach spo³ecznych, R(90)8 w sprawie wp³ywu nowych technologii na s³u¿bê zdrowia,
26
zw³aszcza na s³u¿bê pierwszej pomocy . W rekomendacji 1116 (1989) podkrelono nadrzêdn¹ potrzebê ochrony tajemnicy lekarskiej i zapewnienia
anonimowoci ofiarom AIDS i osobom seropozytywnym oraz wezwano
pañstwa cz³onkowskie Rady Europy do poczynienia wszelkich niezbêdnych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych ochronie poufnoci i/lub anonimowoci tych
27
osób . W Za³¹czniku 3a do Rekomendacji R(89)14 Komitet Ministrów
zwróci³ uwagê na trzy problemy o zasadniczym znaczeniu dla profilaktyki
i leczenia AIDS, jednoczenie wi¹¿¹ce siê z prawem do prywatnoci. S¹ to:
kwestia wprowadzania dobrowolnych testów lub innych form badañ prze24

Por. T. Jasudowicz (opr.): op.cit., s. 143144.
M. Nesterowicz: op. cit., s.18.
26
Teksty rekomendacji znajduj¹ siê w: T. Jasudowicz (opr.): HIV/AIDS. Standardy europejskie. Wybór materia³ów, Toruñ 1998.
27
Tam¿e, s. 78.
25
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siewowych, zapewnienia osobom zainfekowanym takich samych gwarancji poufnoci jak innym chorym oraz wprowadzenia rodków restrykcyjnych. W rekomendacji podkrelono silne wsparcie dla poszanowania poufnoci, dotyczy to tak relacji miêdzy chorym a pracownikami s³u¿by zdrowia, jak i jego relacji z partnerem. Rekomendacja nie przewiduje wprost
mo¿liwoci powiadomienia partnera bez zgody chorego. Jednak¿e w jej
wietle mo¿liwe jest wprowadzenie odmiennych ni¿ poufnoæ regu³ postêpowania w przypadkach ekstremalnych, gdy chory odmawia wspó³dzia³ania w zakresie powiadomienia niczego niepodejrzewaj¹cej strony trzeciej,
28
znanej pracownikowi s³u¿by zdrowia .
Na tle art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci powsta³o szereg orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
Ogólne wnioski wynikaj¹ce z orzeczeñ potwierdzaj¹ wczeniejsze wyniki
analizy postanowieñ Konwencji. Prawo to nie jest bezwzglêdnie chronione
i nie mo¿na z niego korzystaæ bez wzglêdu na okolicznoci. Chroni jednostkê
29
przed arbitralnymi ingerencjami w³adz publicznych w tê sferê jej ¿ycia .
Obok tego negatywnego zobowi¹zania pañstwa mog¹ wystêpowaæ równie¿
pozytywne obowi¹zki konieczne dla skutecznego poszanowania prywatno30
ci . Jako taki pozytywny obowi¹zek Trybuna³ potraktowa³ zachowanie tajemnicy danych medycznych w jedynym jak dot¹d orzeczeniu, które dotyczy
kwestii ujawnienia dokumentacji wskazuj¹cej na nosicielstwo wirusa HIV.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e ochrona danych osobowych ma fundamentalne znaczenie dla korzystania z prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego. Zachowanie tajemnicy danych medycznych jest wa¿n¹ zasad¹ prawn¹
 równie¿ ze wzglêdu na zaufanie do lekarzy i s³u¿by zdrowia. Bez takiej
ochrony osoby chore mog¹ nie chcieæ ujawniæ informacji dotycz¹cych w³asnej choroby, co w najbardziej skrajnych przypadkach, przy chorobach za31
kanych, mo¿e zagroziæ zarówno ich zdrowiu jak i ca³ej spo³ecznoci . Mo¿na
nawet za³o¿yæ, ¿e przy chorobach takich jak AIDS/HIV zagro¿enie bêdzie
dotyczy³o równie¿ ¿ycia. Trybuna³ stwierdzi³ ponadto, ¿e ujawnienie informacji o zaka¿eniu wirusem HIV mo¿e mieæ wyj¹tkowo negatywne nastêpstwa  w postaci nara¿enia na szwank ¿ycia prywatnego, rodzinnego, sytu32
acji spo³ecznej i zawodowej, ostracyzm i os³abienie woli leczenia . Jednak¿e
28

Tam¿e, s. 16 i 20.
M. A. Nowicki (opr.): Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Orzecznictwo. Tom 2. Prawo do ¿ycia i inne
prawa, Kraków 2002, s. 584.
30
K. Degórska: Ochrona prawa do prywatnoci w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w latach 19982003, Prawa cz³owieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe 2003, nr 9, s. 35 i n.
31
M. A. Nowicki (opr.): op. cit., s. 585586.
32
Tam¿e, s. 586.
29
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ujawnienie takich danych jest mo¿liwe, je¿eli przemawia za tym wa¿ny interes publiczny. W takim przypadku interes jednostki ustêpuje przed interesem publicznym. W tym konkretnym przypadku przes³ank¹ ujawnienia tajemnicy móg³ byæ interes ledztwa i cigania przestêpstw oraz jawnoæ po33
stêpowania s¹dowego, w razie wykazania, ¿e to ostatnie jest wa¿niejsze .
Zatem, w trakcie realizacji prawa do prywatnoci jednostki mo¿e znaleæ siê
ono w kolizji zarówno z prawami innych osób, jak i z interesami pañstwowymi/publicznymi. Jawi siê ono zatem jako prawo wymagaj¹ce ochrony w dwóch
p³aszczyznach, w relacjach miêdzy jednostk¹ a innymi jednostkami oraz w
34
relacjach miêdzy jednostk¹ a pañstwem . St¹d te¿ powstaje pytanie o granice stosowania wszystkich praw, a w ogólnoci prawa do prywatnoci  w tym
prawa do respektowania tajemnicy lekarskiej w przypadku osób zara¿onych
HIV/AIDS. Ju¿ w jednej z pierwszych konstytucji zawieraj¹cej katalog podstawowych praw cz³owieka wskazano, ¿e Wolnoæ polega na tym, aby móc
czyniæ wszystko, co nie szkodzi innemu: w ten sposób korzystanie z naturalnych praw przez ka¿dego cz³owieka nie ma innych granic ni¿ te, które zapewniaj¹ innym cz³onkom spo³eczeñstwa korzystanie z tych samych praw.
35
Granice te mog¹ byæ okrelone tylko przez ustawê .
Równie¿ w polskiej Konstytucji znalaz³ siê podobny w wymowie prze36
pis art. 31 ust. 2 i 3 , z którego wynika, ¿e ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ
wolnoci i prawa innych. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia
i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osób. Ograniczenia te
nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw.
Zapisy te odzwierciedlaj¹ generaln¹, wywodzon¹ z prawa natury zasadê ca³ociowego stosowania przez ka¿d¹ jednostkê takiej samej iloci praw
33

Por. K. Degórska: op. cit., s. 38; J. Sandorski: Miêdzynarodowa ochrona praw cz³owieka a HIV/AIDS,
Poznañ 2002, s. 171172, M. A. Nowicki (opr.): op. cit., s. 586 na podstawie orzeczenia Z. v. Finlandia, 25.02.1997,
RJD 1997-I.
34
Por. K. Degórska: op. cit., s. 54, za M. Safjan: Prawo do prywatnoci i ochrona danych osobowych
w spo³eczeñstwie informatycznym, Pañstwo i Prawo 2002, nr 6, s. 3.
35
Art. 4 Deklaracji praw cz³owieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 r. w³¹czonej do Konstytucji francuskiej
z 1791 r., w: Z. Kêdzia (red.): Prawa i obowi¹zki obywateli. Wybór róde³, Wroc³aw 1978, 3132.
36
Wprowadza on mo¿liwoæ ingerencji w sferê wolnoci i praw cz³owieka w interesie ochrony zdrowia.
Przy czym, zdaniem K. Wojtyczka: Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w Konstytucji RP,
Kraków 1999, s. 192, jest to najbardziej jednoznaczna przes³anka ingerencji, która nie wymaga wartociowania,
a zdaniem M. Wyrzykowskiego: Granice praw i wolnoci  granice w³adzy, w: Obywatel  jego wolnoci
i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
1998, s. 5051, samo pojêcie zdrowia publicznego jest trudne do zdefiniowania.
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o takim samym zakresie. Zasada powszechnego na zasadach równoci poszanowania i przestrzegania praw cz³owieka i podstawowych wolnoci dla
wszystkich bez dyskryminacji jest jedn¹ z podstawowych zasad prawa miêdzynarodowego o charakterze normy ius cogens37. Jako taka zosta³a wpisana do katalogu zasad w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych 2625 (XXV)  Deklaracji zasad prawa miêdzynarodowego reguluj¹cych przyjazne stosunki i wspó³pracê miêdzy pañstwami, zgodnie z Kart¹ Narodów Zjednoczonych z dnia 24.10.1970 r. oraz
w akcie koñcowym Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie
38
z 1.8.1975 r. Towarzysz¹ jej dwie uzupe³niaj¹ce siê wzajemnie zasady
39
 pe³nej ochrony praw cz³owieka oraz skutecznej ich ochrony . Jednak¿e
granicami mo¿liwoci stosowania praw przez jedn¹ jednostkê jest mo¿liwoæ ich realizacji przez inne jednostki. Z drugiej jednak strony, prawa te
wyznaczaj¹ granicê ingerencji w³adzy publicznej w ró¿ne sfery naszego
¿ycia (tzw. wolnoæ od ingerencji pañstwa).
Z analizy rozwi¹zañ miêdzynarodowych wy³aniaj¹ siê trzy wnioski. Po
pierwsze, ochrona ¿ycia ma wszêdzie jednakow¹ postaæ, oprócz Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, w której znalaz³ siê dodatkowy zapis dotycz¹cy zakazu umylnego pozbawienia ¿ycia
i gdzie umieszczono równie¿ katalog wyj¹tków od zakazu pozbawienia ¿ycia40. Wydaje siê równie¿ uzasadnione twierdzenie, za P. Hofmañskim, ¿e art.
2 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci zobowi¹zuje pañstwa nie tylko do powstrzymania siê od ingerencji w to fundamentalne prawo, ale równie¿ do zagwarantowania ustawowej ochrony ¿ycia
jednostek przed ingerencjami pochodz¹cymi z innych róde³, przede wszyst41
kim ze strony innych jednostek . Po drugie, w ka¿dym z postanowieñ dotycz¹cych prawa do prywatnoci wystêpuje zakaz arbitralnej lub bezprawnej
ingerencji w tê sferê ludzkiego ¿ycia. Podczas dyskusji nad treci¹ art. 17
Paktu sugerowano zast¹pienie zwrotu arbitralna okreleniem nieuzasad42
niona, co mia³oby dodatkowo dookreliæ niedopuszczaln¹ ingerencjê .
37

T. Jasudowicz (red.): Prawa cz³owieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzglêdnieniem
prawa i praktyki polskiej, Toruñ 1997, s. 48.
38
K. Bagan-Kurluta: Prawo prywatne miêdzynarodowe, Warszawa 2002, s. 11.
39
T. Jasudowicz (red.): Prawa cz³owieka w sytuacjach nadzwyczajnych, s. 48.
40
Z czego te, które dotycz¹ kary mierci, straci³y ju¿ swoj¹ aktualnoæ na skutek wprowadzenia szóstego
protoko³u do konwencji dotycz¹cego zniesienia kary mierci z 28 kwietnia 1983 r. Znalaz³ siê w nim ca³kowity
zakaz stosowania kary mierci z wyj¹tkami na rzecz kar wymierzanych podczas wojny lub w stanie bezporedniego zagro¿enia wojn¹. Ca³kowity zakaz stosowania tej kary jest przedmiotem dwunastego protoko³u do konwencji z lutego 2000 r., który jednak nie wszed³ jeszcze w ¿ycie.
41
P. Hofmañski: Konwencja Europejska a prawo karne, Toruñ 1995, s. 138.
42
L. Kañski: Prawo do prywatnoci, nienaruszalnoci mieszkania i tajemnicy korespondencji, w: Prawa
cz³owieka. Model prawny, Wroc³aw 1991, s. 319.
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Zakaz nie dotyczy zatem ingerencji na podstawie przepisów prawa, które to
postanowienia konwencji dopuszczaj¹. Interpretacja prawa do prywatnoci
43
jako prawa absolutnego nie jest zatem w³aciwa . Dodatkowo, Europejska
Konwencja Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci zawiera bardzo szeroki katalog wy³¹czeñ stosowania tego zakazu, miêdzy innymi, ochronê zdrowia i praw i wolnoci innych osób. Natomiast w ka¿dym postanowieniu dotycz¹cym ochrony prawa do zdrowia znajduje siê wskazanie rodków, jakie
pañstwa powinny podejmowaæ w celu realizacji tego prawa. Wród nich poczesne miejsce zajmuje przeciwdzia³anie powstawaniu epidemii.
Gwarantem ochrony prawa do prywatnoci pacjenta jest wynikaj¹cy
44
45
z ustawy o zawodzie lekarza , a tak¿e Kodeksu Etyki Lekarskiej obowi¹zek lekarza zachowania w tajemnicy informacji zwi¹zanych z pacjentem
a uzyskanych w zwi¹zku z wykonywanym zawodem. Zachowanie w tajemnicy tych informacji nie ma jednak charakteru bezwzglêdnego. Ju¿ Hipokrates dostrzega³ potrzebê odst¹pienia od bezwzglêdnego zachowywania przez lekarza w tajemnicy tego, co przy leczeniu albo te¿ poza leczeniem ujrza³ lub us³ysza³, o czym wiadczy u¿ycie w sformu³owanym nakazie zachowania tajemnicy, zwanym wspó³czenie przysiêg¹ Hipokratesa,
sformu³owania, czego ujawniæ nie mo¿na. W dostêpnych wspó³czenie
ród³ach trudno znaleæ zapiski wiadcz¹ce co, zdaniem Hipokratesa, mo¿na ujawniæ.
We wspó³czesnych nam aktach, a mianowicie w ustawie o zawodzie
lekarza, a tak¿e w Kodeksie Etyki Lekarskiej wskazano, kiedy lekarz jest
zwolniony z obowi¹zku zachowania tajemnicy. Zamkniêty katalog, zgodnie z art. 40.2 ustawy o zawodzie lekarza, obejmuje nastêpuj¹ce sytuacje:
gdy, tak stanowi¹ ustawy, badania lekarskie zosta³y przeprowadzone na
¿¹danie uprawnionych na podstawie odrêbnych ustaw organów i instytucji;
zachowanie tajemnicy mo¿e stanowiæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy
wyra¿a zgodê na ujawnienie tajemnicy; po uprzednim poinformowaniu go
o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia, zachodzi potrzeba
przekazania niezbêdnych informacji o pacjencie zwi¹zanych z udzieleniem
wiadczeñ zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestnicz¹cym w udzielaniu tych wiadczeñ; jest to niezbêdne dla praktycznej
nauki zawodów medycznych; jest to niezbêdne dla celów naukowych.
43

Por. T. Jasudowicz: Determinanty miêdzynarodowo chronionej substancji praw cz³owieka w systemie
uniwersalnym i europejskim (na tle nauczania Profesor Anny Michalskiej), w: T. Jasudowicz, C. Mik (red.):
Ksiêga Pami¹tkowa w ho³dzie Profesor Annie Michalskiej, Toruñ 1996, s. 93.
44
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152.
45
Kodeks Etyki Lekarskiej z 2003 r.

38

Prawo i Medycyna 3/2004, (16, vol. 6)

Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej a ochrona interesów osób trzecich...

Obecnie nie ma ustawy zawieraj¹cej regulacje dotycz¹ce wy³¹cznie nosicieli wirusa HIV czy chorych na AIDS. Z ustawy o chorobach zakanych
46
i zaka¿eniach wynika, ¿e lekarz w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na AIDS czy zaka¿enia HIV ma obowi¹zek zg³osiæ ten
fakt w³aciwemu ze wzglêdu na miejsce zachorowania wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce w³aciwej w zakresie chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹.
Z pozosta³ych przes³anek, w przypadku zaistnienia których nie obowi¹zuje tajemnica lekarska, istotna w kontekcie przedstawianych rozwa¿añ
jest przes³anka zwalniaj¹ca lekarza z zachowania tajemnicy, je¿eli jej
zachowanie mo¿e stanowiæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia
innych osób. Bezsporne jest, ¿e HIV i AIDS to choroby stwarzaj¹ce
niebezpieczeñstwo dla ¿ycia i zdrowia innych ludzi, zw³aszcza gdy nosiciel wirusa HIV nie zachowa niezbêdnych rodków ostro¿noci w sytuacjach, w których zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej mo¿e
dojæ do zaka¿enia.
Ustawodawca niezbyt precyzyjnie sformu³owa³ ten katalog przes³anek.
Z art. 40 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza nie wynika jednoznacznie, czy
zwolnienie z obowi¹zku zachowania tajemnicy jest równoznaczne z obowi¹zkiem lekarza poinformowania o niebezpieczeñstwie dla ¿ycia i zdrowia innych osób, czy jest to tylko uprawnienie lekarza, z którego mo¿e on
skorzystaæ, b¹d nie. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest istotne.
Analiza doktryny okazuje siê niezbyt pomocna w rozstrzygniêciu tego
problemu, poniewa¿ wród teoretyków podejmuj¹cych w swoich rozwa¿aniach kwestie dotycz¹ce tajemnicy lekarskiej w przypadku nosicieli wirusa
HIV znajdujemy zwolenników interpretacji, i¿ na lekarzu ci¹¿y obowi¹zek
47
poinformowania innych osób , którzy wskazuj¹ na priorytet ochrony zdrowia wielu osób, jak równie¿ zwolenników przyjêcia, i¿ jest to tylko uprawnienie lekarza48, wskazuj¹c na zaufanie pacjenta do lekarza.
W wypowiedziach zarówno przeciwników, jak i zwolenników przyjêcia, i¿ jest to obowi¹zek, znajdujemy wspólny element. Zarówno opowiadaj¹cy siê za uprawnieniem lekarza jak i za obowi¹zkiem wskazuj¹  co nie
budzi ¿adnej w¹tpliwoci  i¿ wyjawienie tajemnicy powinno poprzedzaæ
sk³onienie pacjenta do ujawnienia osobicie faktu choroby osobom trze46

Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o chorobach zakanych i zaka¿eniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 126,
poz. 1384.
47
W. Kulesza: AIDS a prawnokarne problemy tajemnicy lekarskiej, w: AIDS a prawo karne, red.
A.J. Szwarc, Poznañ 1996, s. 81; M. Safjan: Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy wspó³czesnej
medycyny, Warszawa 1998, s. 141; A. Liszewska, W. Robaczyñski: AIDS a tajemnica lekarska, Poznañ 2001, s. 63.
48
M. Filar: Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 358.
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cim . To z pozoru proste stanowisko rodzi jednak problem, gdy dodamy do
niego warunek stawiany przy jego formu³owaniu, i¿ wyjawienie tajemnicy
musi lub mo¿e nast¹piæ, gdy lekarz ma racjonalne przekonanie, ¿e pacjent
sam nie ostrze¿e innych osób50. Rodzi to dwie kwestie, a mianowicie, interpretacja u¿ytego przez ustawodawcê sformu³owania innych osób, a tak¿e
okrelenie, w jaki sposób lekarz mo¿e uzyskaæ racjonalne przekonanie, ¿e
pacjent nie ostrze¿e innych osób. Z ca³¹ pewnoci¹ sformu³owania inne
osoby nie mo¿na odnieæ do wszystkich osób, które maj¹ lub mog¹ mieæ
kontakt z nosicielem, poniewa¿ taka interpretacja prowadzi³aby wrêcz do
51
absurdalnej sytuacji, np. anonsu w prasie. W doktrynie znajdujemy z pozoru prost¹ odpowied, i¿ dotyczy to osób najbli¿szych (ma³¿onek, partner
seksualny), o których lekarz wie, ¿e zaka¿ony pacjent pozostaje w kontaktach stwarzaj¹cych wg wiedzy medycznej bezporednie niebezpieczeñstwo
zaka¿enia HIV, a osoby te nie s¹ wiadome nosicielstwa pacjenta. Kule52
sza rozszerza ten kr¹g osób o osoby, które przypadkowo znalaz³y siê
w otoczeniu chorego, np. ratownik udzielaj¹cy pomocy w wypadku drogowym.
Nale¿y zwróciæ uwagê na art. 20 ust.1 ustawy o chorobach zakanych
i zaka¿eniach. Ten przepis zobowi¹zuje lekarza, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobê zakan¹ albo zaka¿enie, do pouczenia pacjenta o rodkach
ostro¿noci zapobiegaj¹cych przeniesieniu zaka¿enia na inn¹ osobê a tak¿e, w przypadku zaka¿enia, które mo¿e przenosiæ siê drog¹ kontaktów seksualnych  do poinformowania pacjenta o koniecznoci zg³oszenia siê do
lekarza jego partnera lub partnerów. Fakt powiadomienia pacjenta powinien byæ odnotowany w dokumentacji medycznej i potwierdzony podpisem pacjenta. Nale¿y podkreliæ, i¿ niedope³nienie tego obowi¹zku przez
lekarza nie powoduje konsekwencji karnych, tak jak to przewidziano w
ustawie, np. w przypadku niepowiadomienia przez lekarza odpowiednich
jednostek o stwierdzeniu choroby zakanej.
Potwierdzenie przez pacjenta, ¿e zosta³ poinformowany o rodkach
ostro¿noci i koniecznoci zg³oszenia siê do lekarza jego partnera seksualnego, nie jest równoznaczne z tym, ¿e pacjent poinformuje swego partnera.
Lekarz mo¿e oczywicie podj¹æ próbê ustalenia, czy pacjent poinformowa³
49

A. Gubiñski: Komentarz do kodeksu etyki lekarskiej poprzedzony podstawami odpowiedzialnoci karnej
lekarza, Warszawa 1993, s. 91.
50
Zob. A. Gubiñski: op. cit., s. 91; D. Karkowska: Prawa pacjenta, Warszawa 2004, s. 362; M. Safjan:
Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy wspó³czesnej medycyny, Warszawa 1998, s. 138.
51
Zob. W. Kulesza: op. cit., s. 81 i n.; M. Nestorowicz: op. cit., s. 152; M. Filar, op. cit., s. 358;
A. Liszewska, W. Robaczyñski: op. cit., s. 32.
52
W. Kulesza: op. cit., s. 77.
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partnera seksualnego o koniecznoci zg³oszenia siê do lekarza, pytaj¹c o to
pacjenta podczas kolejnej wizyty. Odpowiedzi mog¹ byæ ró¿ne, bowiem
k³amstwo ze strony pacjenta nie powoduje ¿adnych dla niego konsekwencji. Lekarz za nie jest w stanie sprawdziæ, czy pacjent poinformowa³ partnera, nie ujawniaj¹c faktu choroby pacjenta. Ponadto lekarz nie zawsze zna
szczegó³y ¿ycia intymnego pacjentów, ustalanie za przez lekarza, kto jest
partnerem seksualnym pacjenta, naruszy prawo do prywatnoci wielu osób,
pomijaj¹c, ¿e zadaniem lekarza jest udzielanie pomocy chorym, a nie bawienie siê w detektywa. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, i¿ zara¿enie HIV
nastêpuje nie tylko drog¹ kontaktów seksualnych.
Nie mo¿na pomin¹æ jeszcze jednej kwestii. Przyjêcie, i¿ jest to obowi¹zek lekarza, mo¿e prowadziæ do odpowiedzialnoci odszkodowawczej lekarza w przypadku ustalenia zwi¹zku przyczynowego miêdzy zaniechaniem
53
udzielenia informacji a powsta³¹ szkod¹ (zara¿enie HIV) . Powstaje tak¿e
kwestia odpowiedzialnoci w p³aszczynie prawa karnego. W doktrynie wskazuje siê na mo¿liwoæ rozwa¿enia odpowiedzialnoci w kontekcie przestêpstwa nieudzielania pomocy cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w po³o¿eniu gro¿¹cym bezporednim niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu bez nara¿enia siebie lub innej osoby na niebezpieczeñstwo
54
utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu (art. 162) . Jednym ze sposobów udzielania pomocy, jak trafnie podkrela K. Daszkiewicz55, mo¿e byæ
ostrze¿enie o niebezpieczeñstwie. Bardziej dyskusyjna wydaje siê kwestia
odpowiedzialnoci lekarza za nara¿enie na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia
56
lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 ) , zwa¿ywszy na rozbie¿noci stanowisk co do przyjêcia, czy to przestêpstwo mo¿e byæ pope³nione
57
tylko przez dzia³anie czy te¿ przez dzia³anie i zaniechanie . W przypadku
przyjêcia zaniechania, zwa¿ywszy, i¿ jest to przestêpstwo skutkowe, a wiêc
dla jego dokonania konieczne jest wyst¹pienie skutku w postaci bezporedniego niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, na sprawcy musi ci¹¿yæ obowi¹zek dzia³ania, a wiêc nale¿y ustaliæ
58
ród³o obowi¹zku . ród³o trudno jest wskazaæ. Pozostaje § 2 art. 160. Jak
59
trafnie wskazano w doktrynie , bêdzie on jednak odnosi³ siê tylko do sytu53
Zob. szerzej: M. Safjan: Prawo i medycyna. Warszawa 1998, s. 141; A. Liszewska, W. Robaczyñski:
op. cit., s. 32.
54
Zob. K. Daszkiewicz: w: Prawne problemy AIDS, Warszawa 1990, s. 352; W. Kulesza: op. cit., s. 82.
55
K. Daszkiewicz: op. cit., s. 353.
56
Zob. A. J. Szwarc: op. cit., s. 129.
57
Zob. A. Liszewska, W. Robaczyñski: op. cit., s. 64.
58
A. Zoll: w: Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz do art. 117277 Kodeksu karnego, Kraków
1999, s. 308.
59
Zob. A. Liszewska W. Robaczyñski: op. cit., s. 6465.
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acji, gdy lekarz rodzinny opiekuje siê ma³¿onkami, z których jedno jest
nosicielem wirusa HIV.
Warunki, w jakich powinien byæ spe³niony obowi¹zek, musz¹ byæ mo¿liwe do zrealizowania, zwa¿ywszy ¿e niewywi¹zanie siê z obowi¹zku mo¿e
powodowaæ odpowiedzialnoæ w p³aszczynie prawa cywilnego i karnego.
Jak widaæ, trudno je w sposób racjonalny sformu³owaæ. W tym stanie rzeczy dyskusja nad kwesti¹, czy zwolnienie lekarza z obowi¹zku zachowania
tajemnicy jest równoznaczne z obowi¹zkiem czy tylko uprawnieniem poinformowania innych osób o nosicielstwie pacjenta  wydaje siê bezcelowa,
zwa¿ywszy i¿ w sytuacji, gdy lekarz wie, ¿e pacjent nie zachowuje zalecanych rodków ostro¿noci wobec innych osób  mo¿e je poinformowaæ
o nosicielstwie pacjenta, korzystaj¹c z instytucji stanu wy¿szej koniecznoci. Instytucja ta pozwala na powiêcenie jednego dobra dla uchylenia niebezpieczeñstwa gro¿¹cego innemu dobru. W danej sytuacji dobrem powiêconym bêdzie prawo do prywatnoci pacjenta, które z ca³¹ pewnoci¹ przedstawia wartoæ ni¿sz¹ ni¿ dobro ratowane, jakim bêdzie zdrowie, a nawet
¿ycie jego partnera.
Na tle przedstawionych rozwa¿añ nasuwa siê nastêpuj¹ca propozycja. Na lekarzu z mocy prawa powinien ci¹¿yæ obowi¹zek poinformowania pacjenta-nosiciela wirusa HIV czy chorego na AIDS o wszystkich  zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej  zachowaniach,
które mog¹ prowadziæ do zaka¿enia innej osoby. Tak¹ informacjê pacjent powinien otrzymaæ na pimie. W tej pisemnej informacji powinna byæ wskazana celowoæ zg³oszenia siê do lekarza osób, z którymi
pacjent pozostawa³ w sytuacjach, w których mog³o dojæ do zaka¿enia
oraz informacja, ¿e nara¿enie innej osoby na zara¿enie jest przestêpstwem. Pacjent powinien podpisaæ owiadczenie, ¿e zapozna³ siê i zrozumia³ treæ tej informacji. Niepoinformowanie pacjenta przez lekarza
mo¿e byæ postaw¹ poci¹gniêcia lekarza do odpowiedzialnoci karnej.
Owiadczenie pacjenta powinno byæ przechowywane przez odpowiednie organy z zachowaniem tajnoci danych.
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Eksperyment medyczny w stanach nagłych
i w stanach bezpośredniego zagrożenia życia

Nieod³¹cznym elementem wspó³czesnego rozwoju medycyny, w istotnej mierze stymulowanego spo³ecznymi oczekiwaniami co do bardziej skutecznych i mniej uci¹¿liwych metod rozpoznawania chorób i ich leczenia,
s¹ eksperymenty medyczne. Szczególne miejsce, tak z przyczyn etycznych,
prawnych, jak i czysto medycznych, zajmuj¹ wród nich eksperymenty
medyczne z udzia³em osób w stanach nag³ych lub w sytuacji zagro¿enia
¿ycia. Tytu³owe pojêcia stanu nag³ego oraz bezporedniego zagro¿enia
¿ycia nie s¹ to¿same, choæ czêsto wspó³istniej¹ w danej sytuacji klinicznej,
na przyk³ad w wie¿ym zawale miênia sercowego, dokonanym udarze mózgu czy urazie wielonarz¹dowym w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Natomiast stanem nag³ym bez bezporedniego zagro¿enia ¿ycia mo¿e byæ,
przyk³adowo, ostre niepowik³ane zapalenie wyrostka robaczkowego u zdrowej poza tym osoby czy napad astmatyczny u osoby z dobrze rozpoznan¹
i leczon¹ astm¹ oskrzelow¹. Z kolei, bezporednie zagro¿enie ¿ycia mo¿e
wystêpowaæ w sposób nienag³y, na przyk³ad u pacjentów w stanach terminalnych chorób przewlek³ych.
We wspó³czesnej medycynie przypadki nag³e i zwi¹zane z zagro¿eniem
¿ycia maj¹ w znakomitej wiêkszoci swoje pisane b¹d niepisane standardy postêpowania, nierzadko cile okrelone w formie algorytmów ustanawianych i propagowanych przez krajowe i miêdzynarodowe towarzystwa
lekarskie. Algorytmy te obejmuj¹ zwykle tak¿e samo podejrzenie takich
stanów i ich wdro¿enie odbywa siê nierzadko w warunkach szpitalnej izby
przyjêæ, a nawet wyjazdowej pomocy doranej.
Mo¿na wyró¿niæ dwa zasadniczo ró¿ne konteksty przeprowadzenia eksperymentu medycznego w opisanych stanach:
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(A). Nieistniej¹ca, niedostêpna lub niewystarczaj¹co skuteczna czy bezpieczna standardowa metoda leczenia sk³ania do zastosowania metody eksperymentalnej jako ostatniej szansy.
(B). Bezporednie zagro¿enie ¿ycia chorego wynika z jego stanu i zasadniczej choroby, któr¹ mo¿na mniej lub bardziej skutecznie leczyæ bez
uciekania siê do eksperymentu. Jednak zaplanowano w takich warunkach
eksperyment leczniczy: pacjenta leczy siê standardowo, dodaj¹c mu tylko
na przyk³ad lek eksperymentalny, który ma (to hipoteza badawcza) polepszyæ wyniki leczenia.
Co do kontekstu (A), nale¿y dla porz¹dku zauwa¿yæ, ¿e sytuacja ta nie
oznacza legitymizacji dowolnego spontanicznego eksperymentu, jaki w
dobrej wierze przyszed³by lekarzowi do g³owy, aby ratowaæ pacjenta. Tak¿e tutaj w mocy pozostaje art. 29 ustawy o zawodzie lekarza z 1996 r. (u.z.l.),
uzale¿niaj¹cy podejmowanie jakiegokolwiek eksperymentu medycznego
m.in. od uprzedniej pozytywnej opinii niezale¿nej komisji bioetycznej.
Oba konteksty opisano powo³uj¹c siê w praktyce na eksperyment leczniczy, gdy¿ rozró¿nienie obu kontekstów jest w przypadku takiego eksperymentu bardziej oczywiste. Niemniej w obu sytuacjach mo¿na te¿ wyobraziæ sobie przeprowadzenie eksperymentu badawczego (pomijaj¹c kwestiê ró¿nicowania na eksperyment leczniczy i badawczy, w polskim prawie
1
zreszt¹ nieostrego ).
Zagadnienie dopuszczalnoci przeprowadzania eksperymentów w stanach nag³ych/zagro¿enia ¿ycia jest przede wszystkim polem zainteresowania bioetyki, dlatego warunkiem podjêcia takiego eksperymentu, jak ka¿dego eksperymentu medycznego, jest wspomniana pozytywna opinia niezale¿nej komisji bioetycznej. Przepisy ogólne natomiast reguluj¹ to zagadnienie przez najistotniejszy tutaj, z punktu widzenia poszanowania praw
i wolnoci jednostki, pryzmat uzyskiwania i legalnoci zgody uczestnika
takiego eksperymentu. Najistotniejsz¹ zmienn¹ ró¿nicuj¹c¹ takich uczestników jest niew¹tpliwie ich zdolnoæ do udzielenia zgody na eksperyment.
W naszych rozwa¿aniach pomijamy kwestiê warunków uzyskania i legalnoci zgody osób ma³oletnich lub ubezw³asnowolnionych. Warunki te s¹
szczegó³owo regulowane przez oddzielne przepisy. Natomiast najbardziej
kontrowersyjny wydaje siê byæ przypadek osoby pe³noletniej, zdolnej do
czynnoci prawnych, a znajduj¹cej siê w sytuacji nag³ej i/lub bezporedniego zagro¿enia ¿ycia. Osoba ta mo¿e byæ np. nieprzytomna  wówczas
1
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jej niezdolnoæ do wyra¿enia jakiejkolwiek zgody (lub sprzeciwu) jest bezdyskusyjna (faktyczna niekompetencja). Bywaj¹ sytuacjê, gdy pacjent
przytomny mo¿e zostaæ oceniony przez lekarza jako niezdolny w danym
momencie do udzielenia wiadomej zgody (ustawodawca najwyraniej pozostawia ocenê tej zdolnoci po prostu lekarzowi, patrz dalej). W obu przypadkach w myl u.z.l. konieczna by³aby zgoda zastêpcza, czyli zgoda w³aciwego s¹du opiekuñczego. W przypadku omawianych stanów nag³ych
wyjcie takie wydaje siê w praktyce ma³o realne, choæ w pewnych warunkach niewykluczone. Mo¿emy tak¿e mieæ do czynienia z sytuacj¹ odwrotn¹. Pacjent w stanie nag³ym i/lub zagro¿eniu ¿ycia, ale przytomny, zorientowany i z odpowiednio dobrym kontaktem, mo¿e zostaæ oceniony przez
lekarza jako zdolny do udzielenia wiadomej zgody na eksperyment. Pamiêtaj¹c o pryncypium zgody wiadomej, czyli po uprzednim wyczerpuj¹cym poinformowaniu pacjenta o wszystkich aspektach eksperymentu, nale¿y zaznaczyæ, ¿e pacjent taki musi byæ te¿ jednoczenie zdolny to percepcji takiej informacji. Tu pojawia siê istotny problem, chyba zapominany
przez twórców prawa i teoretyków bioetyki, doæ oczywisty natomiast dla
lekarza: udzielenie lege artis wyczerpuj¹cej informacji o eksperymencie,
ewentualne przedyskutowanie niejasnoci, przeczytanie formularza zgody
i podpisanie go, mo¿e byæ w praktyce na tyle czasoch³onne, ¿e opóni to
wdro¿enie niezbêdnej, pilnej diagnostyki lub leczenia, co  paradoksalnie 
mo¿e byæ wiêkszym problemem medycznym, a w konsekwencji etycznym i
2
prawnym ni¿ sam eksperyment (pogwa³cenie pierwszej zasady wykonywania zawodu lekarza, wyra¿onej w art. 30 u.z.l., a przede wszystkim zasad
zdrowego rozs¹dku). Jak pokazuj¹ badania z zastosowaniem metod zaczerpniêtych z psychologii klinicznej, istotny odsetek pacjentów np. ze wie¿ym
zawa³em miênia sercowego (rzêdu 2030% wed³ug pilota¿owych badañ
3
amerykañskich ) ma upoledzone funkcje poznawcze w stopniu stawiaj¹cym
pod znakiem zapytania ich kompetencjê do udzielenia zgody. Co wa¿ne,
upoledzenie to nie jest ³atwo wykrywalne czy mierzalne rutynowym badaniem lekarskim. Unikalnych badañ w tym zakresie podjêli siê ostatnio szwedzcy kardiolodzy, badaj¹c z kolei opinie lekarzy maj¹cych za sob¹ prowadzenie
eksperymentów z udzia³em chorych w ostrej fazie zawa³u miênia sercowe2
Por. B. Rygiel-¯bikowska: Good Clinical Practice  Informowanie pacjentów o badaniach klinicznych,
Gazeta Lekarska 2004, nr 2.
3
H. A. Smithline, T. J. Mader, B. J. Crenshaw: Do patients with acute medical conditions have the capacity
to give informed consent for emergency medicine research?, Academic Emergency Medicine 1999, nr 6(8),
s. 776780.
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go. A¿ 86% lekarzy by³o zdania, ¿e pacjenci tacy nie s¹ w stanie zrozumieæ
wiêcej ni¿ tylko fragmenty obowi¹zkowo przekazywanej im o eksperymencie
4
informacji, a 68% uwa¿a³o, ¿e by³a ona zbyt obszerna .
Kontrapunktem opisanych sytuacji jest jednak art. 25 ust. 8 u.z.l., dopuszczaj¹cy w nich odstêpstwo od koniecznoci uzyskania zgody w ogóle:
W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki i ze wzglêdu na bezporednie zagro¿enie ¿ycia, uzyskanie zgody (...) nie jest konieczne. Mimo doæ zrozumia³ych przes³anek, zawarcie tego przepisu (p. te¿ dalej) budzi kilka zastrze¿eñ. Po pierwsze, dopuszczenie ca³kowitego braku zgody takich osób
wydaje siê pewn¹ niekonsekwencj¹ w stosunku do zapisów tej samej ustawy o zgodzie pacjenta na zwyk³e postêpowanie lekarskie (art. 3235),
a wiêc postêpowanie wi¹¿¹ce siê na ogó³ z mniejszym ryzykiem i obwarowane mniej surowym re¿imem prawnym i etycznym, przy którym odstêpstwo od wymogu uzyskania zgody (bezporedniej, alternatywnej, b¹d kumulatywnej) obwarowane jest spe³nieniem dodatkowych warunków, jak
5
choæby obowi¹zkiem konsultacji z drugim lekarzem . Po drugie, nieca³y
miesi¹c po wejciu w ¿ycie omawianej ustawy (wrzesieñ 1997) obowi¹zywaæ zaczê³a nowa Konstytucja RP, której art. 39 g³osi: Nikt nie mo¿e byæ
poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie
wyra¿onej zgody. Po trzecie  choæ tylko w odniesieniu do eksperymentów badawczych  ju¿ w 1993 r. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e osoby,
które nie s¹ zdolne do swobodnego podejmowania decyzji i wyra¿ania woli,
nie mog¹ byæ przedmiotem eksperymentów badawczych (W. 16/92). Po
czwarte, brak w u.z.l. poruszenia kwestii ewentualnego sprzeciwu pacjenta
wobec propozycji udzia³u w eksperymencie. Jak ³atwo sobie wyobraziæ,
pacjent przytomny w sytuacji nag³ej i stanie ciê¿kim mo¿e nie byæ zdolny
do oceny przekazywanych mu informacji, a wiêc udzielenia wiadomej
zgody, ale mo¿e jasno sprzeciwiæ siê swemu udzia³owi, co jednak w myl
art. 25 ust. 8 u.z.l. niekoniecznie by³oby przeszkod¹ dla podjêcia ekspery6
mentu . Jako komentarz niech pos³u¿y tu kolejny wynik wspomnianych
badañ: sporód kardiologów pytanych, jak ocenialiby przeprowadzanie na
nich eksperymentu w ostrej fazie zawa³u miênia sercowego, gdyby sami
znaleli siê w takiej sytuacji, a¿ 71% wyrazi³o dezaprobatê.
4

A. Agard, J. Herlitz, G. Hermeren: Obtaining informed consent from patients in early phase of acute
myocardial infarction: physicians experiences and attitudes, Heart 2004, nr 90, s. 208210.
5
M. Filar: Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 279.
6
Za L. Kubickim: Odczytywany literalnie [przepis ten] pozwala przeprowadziæ eksperyment medyczny
na sprzeciwiaj¹cym siê wiadomym, doros³ym, nieubezw³asnowolnionym, zdrowym psychicznie cz³owieku,
por. Prawo medyczne, red. L. Kubicki, Wroc³aw 2003, s. 54.
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Wydaje siê wiêc, ¿e art. 25 ust. 8 u.z.l. jest wtórnie niekonstytucyjny
i jako taki nie powinien byæ stosowany wprost.
Kwestionowany zapis u.z.l. znalaz³ siê tam jednak z pewnoci¹ nieprzypadkowo. lady zbli¿onych ca³kowitych lub czêciowych odstêpstw od wymogu uzyskiwania wiadomej zgody uczestników eksperymentów w stanach nag³ych/zagro¿enia ¿ycia mo¿na napotkaæ w niektórych normach, standardach czy konwencjach miêdzynarodowych dotycz¹cych bioetyki, tworzonych tak przed powstaniem naszej u.z.l., jak i póniej (p. dalej), oraz w
wielu zagranicznych systemach prawnych, z amerykañskim na czele (gdzie
mo¿liwoæ takiego odstêpstwa jest usankcjonowana od 1996 r.; regulacja
7
FDA 21 CFR 50.24, poprzedzona publiczn¹ debat¹) . Nie sposób tym odstêpstwom odmówiæ cienia zasadnoci. Tak spo³eczeñstwu, jak i rodowiskom lekarskim i naukowym, nie wy³¹czaj¹c przemys³u farmaceutycznego,
zale¿y na postêpie medycyny, w tym diagnostyki i terapii stanów nag³ych; ze
spo³ecznie najistotniejszych wymieniæ wypada zawa³ miênia sercowego, udar
8
mózgu, wstrz¹s czy urazy g³owy . Aby postêpu tego nie zablokowaæ zupe³nie, istnieje potrzeba okrelenia realnych mo¿liwoci przeprowadzania eksperymentów medycznych w tych stanach. Granic¹ tych mo¿liwoci musi
pozostaæ jednak bezdyskusyjne pryncypium wy¿szoci interesów istoty ludzkiej nad wy³¹cznym interesem spo³eczeñstwa i nauki, wyra¿one np. w art. 5
Deklaracji Helsiñskiej wiatowej Organizacji Lekarskiej (Zasady Etyki
w Badaniach Medycznych z Udzia³em Ludzi, 1964 r., ostatnia modyfikacja
w 2000 r.) czy art. 2 Konwencji Rady Europy o Ochronie Praw Cz³owieka
i Godnoci Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowañ Biologii i Medycyny (tzw.
Europejska Konwencja Bioetyczna, 1997 r.). Nieprzekraczanie tej granicy
jest istotne spo³ecznie, gdy¿  jak pokazuj¹ badania przy u¿yciu metod socjologicznych  nieufnoæ do eksperymentów medycznych z udzia³em lu9
dzi jest w spo³eczeñstwach ci¹gle obecna i zauwa¿alna .
Wracaj¹c do uregulowañ dotycz¹cych omawianej kwestii zasadniczej,
we wspominanych normach, standardach i konwencjach miêdzynarodowych
odnajdziemy wiele zbie¿noci. Ró¿nice natomiast dotycz¹ czêciej tylko
dog³êbnoci potraktowania zagadnienia, a rzadziej konkretnych ró¿nic
w poziomie restrykcyjnoci. Wspomniana Deklaracja Helsiñska dopuszcza
7
M.H. Biros: Research without consent: current status, 2003, Annals of Emergency Medicine 2003,
42(4), s. 550564.
8
D. Vanpee, J.B. Gillet, M. Dupuis: Clinical trials in an emergency setting: implications from the fifth
version of the Declaration of Helsinki. Journal of Emergency Medicine 2004, 26(1), s. 127131.
9
I. Wilets, M. ORourke, D. Nassisi: How patients and visitors to an urban emergency department view
clinical research, Academic Emergency Medicine 2003, 10 (10), s. 10811085.
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w swej ostatniej wersji badania prowadzone u osób niezdolnych do udzielenia na nie zgody tylko wówczas, gdy ów brak zdolnoci wynika w³anie
ze stanu klinicznego bêd¹cego niezbêdn¹ cech¹ populacji badanej. Uzasadnienie ewentualnego odstêpstwa od uzyskiwania zgody takich uczestników
powinno znaleæ siê w protokole eksperymentu, podlegaj¹cego ocenie komisji bioetycznej. Je¿eli natomiast w trakcie eksperymentu bêdzie mo¿liwe
uzyskanie wiadomej zgody (lub zgody zastêpczej) na jego kontynuacjê,
nale¿y o tak¹ zgodê zabiegaæ.
Z kolei wspominana Konwencja Bioetyczna (podpisana przez Polskê
w 1999 r., ale jeszcze nie ratyfikowana) nie zawiera ¿adnego oddzielnego
zapisu na temat odstêpstwa od uzyskiwania zgody uczestnika. Choæ dopuszcza mo¿liwoæ eksperymentu z udzia³em osób ogólnie niezdolnych do
wyra¿enia zgody, stawia kilka warunków, z których dla naszych rozwa¿añ
istotne s¹ (art. 17):
 poinformowanie uczestników o ich prawach i gwarantowanej ochronie prawnej,
 brak sprzeciwu pacjenta,
 wyrana i pisemna zgoda zastêpcza (w warunkach polskich w przypadku pacjenta nie ubezw³asnowolnionego prawnie  zgoda s¹du opiekuñczego).
O ile wiêc Konwencja jako bardziej rygorystyczna ni¿ u.z.l. czy Deklaracja Helsiñska nie dopuszcza eksperymentu bez zgody pacjenta w ogóle
(oraz sankcjonuje wymóg braku jego sprzeciwu), o tyle ju¿ Protokó³ Dodatkowy o Badaniach w Dziedzinie Biologii i Medycyny do omawianej
Konwencji (przygotowywany od 1992 r. przez Komitet Bioetyczny Rady
Europy) bêdzie prawdopodobnie zak³ada³ tak¹ mo¿liwoæ (art. 19). Pomimo i¿ dokument ten nie jest jeszcze zatwierdzony przez Radê (przed³o¿ony
Komitetowi Ministrów Rady w 2003 r.), warto ju¿ teraz mu siê przyjrzeæ.
Jego najnowsza wersja nakazuje zawarcie w prawie krajowym dodatkowych warunków przeprowadzania eksperymentów w stanach nag³ych,
w których pacjent nie jest w stanie udzieliæ wiadomej zgody i z uwagi na
zaistnia³y stan nag³y niemo¿liwe jest uzyskanie zgody zastêpczej. Protokó³
definiuje przy tym minimum tych warunków, m.in.:
 analogicznych badañ nie mo¿na przeprowadziæ w stanach nienag³ych,
 nale¿y respektowaæ ewentualny sprzeciw uczestnika, tak¿e sprzeciw wyra¿ony uprzednio (przed znalezieniem siê w stanie nag³ym), o którym
badacz wie lub mo¿e dowiedzieæ siê szybko i z ³atwoci¹,
 sporód eksperymentów badawczych mo¿na przeprowadzaæ tylko takie, które wi¹¿¹ siê z minimalnym ryzykiem i niedogodnociami dla
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pacjenta oraz których celem jest takie wzbogacenie wiedzy medycznej,
¿e w perspektywie korzyæ odniesie jeli nie sam pacjent, to przynajmniej pacjenci z takim samym schorzeniem,
 kiedy tylko stan uczestnika wystarczaj¹co siê poprawi, konieczne jest
przekazanie mu (lub uprzednio niedostêpnej osobie czy instytucji w³aciwej do udzielenia zgody zastêpczej) pe³nej informacji oraz uzyskanie wiadomej zgody na kontynuacjê eksperymentu.
W Raporcie Wyjaniaj¹cym autorzy Protoko³u zawarli ponadto zapis,
¿e w przypadku mierci uczestnika, u którego zastosowano odstêpstwo od
uzyskania zgody na eksperyment, dobr¹ praktyk¹ jest poinformowanie rodziny zmar³ego o fakcie jego uczestnictwa.
Nale¿y dodaæ, ¿e Konwencja (jak i pozosta³e omawiane dokumenty)
nie definiuje, kto i jak ma oceniaæ zdolnoæ pacjenta do wyra¿enia wiadomej zgody. Protokó³ mówi jednak o koniecznoci podjêcia odpowiednich
kroków w celu sprawdzenia zdolnoci do wyra¿enia zgody zawsze wtedy, gdy powstaje co do tego w¹tpliwoæ. O wadze tego problemu mog¹
wiadczyæ wyniki prospektywnych badañ prowadzonych u bêd¹cych w stanie nag³ym uczestników eksperymentów medycznych. Badania te ocenia³y
kompetencje uczestników do udzielenia wiadomej zgody w ostrej fazie
choroby: przyk³adowo sporód kilkuset pacjentów ze wie¿ym zawa³em
miênia sercowego, którym proponowano udzia³ w du¿ym miêdzynarodowym eksperymencie leczniczym (HERO-2), a¿ u 52% kompetencjê tê oceniono jako minimaln¹, a u 18% jako ¿adn¹ (tymczasem u wszystkich pacjentów zasad¹ w tym eksperymencie by³o udzielanie pe³nej informacji
i uzyskiwanie pe³nowymiarowej wiadomej zgody na pimie)10. Co wiêcej, wykazywano ilociowo (np. w badaniach populacji osób z wywiadem
11
astmatycznym w USA ), ¿e zastosowanie uproszczonej wersji informacji
dla pacjenta i formularza zgody skutkuje nie mniejszym, lecz wrêcz przeciwnie, wiêkszym stopniem zapamiêtania i zrozumienia treci informacji,
mierzonym bezporednio po procedurze wiadomej zgody przy u¿yciu odpowiednich testów.
W podobnym duchu sformu³owane s¹ wymogi co do uzyskiwania zgody omawianej grupy pacjentów na eksperyment zawarte w wytycznych Rady
10

B. F. Williams, J. K. French, H. D. White: HERO-2 consent substudy investigators. Informed consent
during the clinical emergency of acute myocardial infarction (HERO-2 consent substudy): a prospective observational study, Lancet 2003, nr 361(9373), s. 19901991.
11
G. M. Dresden, M. A. Levitt: Modifying a standard industry clinical trial consent form improves patient
information retention as part of the informed consent process, Academic Emergency Medicine 2001,
nr 8(3), s. 246252.
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Miêdzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS), opracowa12
nych we wspó³pracy ze wiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia (WHO) . Oprócz
obowi¹zku uzyskania wiadomej zgody na kontynuacjê eksperymentu mówi
siê tu wprost o koniecznoci ka¿dorazowego, uprzedniego poinformowania pacjenta o eksperymencie w zakresie odpowiadaj¹cym stopniowi percepcji pacjenta i uzyskania jego zgody, przy braku jego sprzeciwu.
Omawiaj¹c uregulowania dotycz¹ce eksperymentów medycznych, nie
sposób pomin¹æ licznych dokumentów traktuj¹cych w szczególnoci o badaniach produktów leczniczych z udzia³em ludzi (badaniach klinicznych).
Badania te mog¹ byæ eksperymentami medycznymi, tj. badania nowych
moleku³ bêd¹cych kandydatami na leki, przed dopuszczeniem do obrotu,
b¹d leków ju¿ dopuszczonych, ale badanych w nowych obszarach terapeutycznych, wzgl. wskazaniach lekarskich. Badania kliniczne mog¹ nie
mieæ wyranych cech eksperymentu, tj. z lekami dopuszczonymi do obrotu
badanymi we wskazaniach zgodnych z zarejestrowan¹ charakterystyk¹ leku
(tzw. badania porejestracyjne, badania IV fazy). Niemniej, na mocy ustawy
 Prawo farmaceutyczne z 2001 r. (u.p.f.) wszystkie badania kliniczne postrzegane s¹ de iure jako eksperymenty medyczne w rozumieniu u.z.l.
(art. 37a ust. 2. u.p.f.). U podstawy takiej definicji leg³a najprawdopodobniej intencja ujednolicenia standardu przeprowadzania takich badañ poprzez
równanie w górê do re¿imu bardziej rygorystycznego. Re¿im ten jest w
przypadku badañ klinicznych nawet bardziej kontrolowany administracyjnie ni¿ w przypadku pozosta³ych eksperymentów; na rozpoczêcie ka¿dego
badania wymagane jest, oprócz pozytywnej opinii komisji bioetycznej, tak¿e pozwolenie Ministra Zdrowia (art. 37l u.p.f.), a w trakcie badania lub po
jego zakoñczeniu mo¿liwa jest jego urzêdowa kontrola (art. 37ae). Dla
cis³oci nale¿y wyodrêbniæ jeszcze tzw. badania nieinterwencyjne, polegaj¹ce jedynie na czysto epidemiologicznym zbieraniu informacji na temat dzia³ania danego leku u chorych. Do prowadzenia tych badañ nie
stosuje siê (art. 37al u.p.f.) przepisów o badaniach klinicznych, eksperymencie medycznym (ani zasad Dobrej Praktyki Klinicznej, p. dalej).
O praktycznym znaczeniu uregulowañ dotycz¹cych badañ klinicznych dla
omawianej tutaj szerszej kwestii wszelkich eksperymentów medycznych
wiadczy choæby powszechnoæ tych pierwszych: np., sporód 313
projektów eksperymentów opiniowanych w latach 19992002 przez
12
International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Geneva 2002;
Wytyczne nr 9 i 15.
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Komisjê Bioetyczn¹ przy Okrêgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
a¿ 310 by³o badaniami klinicznymi sponsorowanymi przez przemys³
13
farmaceutyczny .
Najbardziej uznany standard dotycz¹cy prowadzenia badañ klinicznych,
Dobra Praktyka Kliniczna (d.p.k., opracowana w 1996 r. przez Miêdzynarodow¹ Konferencjê ds. Harmonizacji, instytucjê skupiaj¹c¹ przedstawicieli instytucji rz¹dowych i przemys³u farmaceutycznego z Unii Europejskiej, USA i Japonii), dopuszcza (pkt. 4.8.15. d.p.k.) w stanach nag³ych
odstêpstwo od koniecznoci uzyskania zgody uczestnika na zasadach zbie¿nych z Deklaracj¹ Helsiñsk¹, przy spe³nieniu dodatkowych warunków
(umieszczenie uzasadnienia tego odstêpstwa w protokole badania i jego
pozytywne zaopiniowanie przez niezale¿n¹ komisjê bioetyczn¹, uzyskanie
zgody uczestnika lub zgody zastêpczej na kontynuacjê eksperymentu). Na
przestrzeni ostatnich lat zasady d.p.k. znalaz³y swe odbicie w aktach prawnych: stanowi¹ g³ówn¹ substancjê jednego z rozporz¹dzeñ wykonawczych
Ministra Zdrowia do u.p.f. (Rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia szczegó³owych wymagañ d.p.k., 2002 r.), a nawet dyrektywy unijnej (Dyrektywa
2001/20/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie
(...) wdro¿enia zasady d.p.k. w prowadzeniu badañ klinicznych produktów
leczniczych przeznaczonych do stosowania przez cz³owieka, 2001 r.). O ile
jednak w polskim Rozporz¹dzeniu nie poruszono (unormowanego ju¿
w u.z.l.) zagadnienia prowadzenia badañ klinicznych w stanach nag³ych/
zagro¿enia ¿ycia, o tyle Dyrektywa odnosi siê do nich porednio, formu³uj¹c przes³anki legalnoci badañ z udzia³em osób ogólnie niezdolnych do
wyra¿enia zgody. Badania takie mo¿na przeprowadzaæ, gdy:
 istniej¹ podstawy, aby zak³adaæ, ¿e bezporednia korzyæ dla pacjenta
bêdzie wiêksza ni¿ ryzyko (wyklucza to wiêc implicite badania o charakterze eksperymentów badawczych, np. badania czysto farmakokinetyczne, gdzie z natury nie zak³ada siê korzyci leczniczej),
 uzyskano pisemn¹ wiadom¹ zgodê zastêpcz¹ (w warunkach polskich
przedstawiciela ustawowego b¹d s¹du opiekuñczego).
Jeszcze przed faktycznym wejciem w ¿ycie tej dyrektywy (maj 2004 r.)
w prasie medycznej zaczê³y pojawiaæ siê g³osy o zagro¿eniu w postaci praktycznego zablokowania mo¿liwoci badañ z udzia³em pacjentów nieprzytomnych w stanach nag³ych i przeniesienia takich badañ do krajów spoza
13

M. Czarkowski: Sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bioetycznej przy Okrêgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie. Kadencja 19992002, Puls (Biuletyn Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie) 2002,
nr 91 (11), s. 1011.
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Wspólnoty14. Transponuj¹ca tê dyrektywê do polskiego prawa nowelizacja
u.p.f. (kwiecieñ 2004 r.) analogicznie wymaga zgody zastêpczej dla badañ
klinicznych z udzia³em osób nie bêd¹cych w stanie wyraziæ opinii o swoim
udziale. Nie ma tu mowy o ca³kowitym odstêpstwie od uzyskiwania wiadomej zgody, jednak art. 37ag g³osi, ¿e w zakresie nieregulowanym w u.p.f.
stosuje siê przepisy o eksperymencie medycznym u.z.l. (dopuszczaj¹cej
dyskutowane powy¿ej odstêpstwo ca³kowite). Warto zauwa¿yæ, ¿e w odró¿nieniu od u.z.l., u.p.f wprowadza obowi¹zek uwzglêdnienia ewentualnego sprzeciwu uczestnika maj¹cego pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych (art. 37i ust. 2), co jest niew¹tpliwym postêpem, zgodnym z duchem
m.in. Konwencji Bioetycznej.
Konfrontuj¹c omówione dokumenty z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej (znowelizowanym przez Krajowy Zjazd Lekarzy w 2003 r.), nale¿y
podkreliæ, ¿e nie wyodrêbnia on sytuacji stanów nag³ych/zagro¿enia ¿ycia
w eksperymentach, sprowadzaj¹c kwestiê zgody uczestników takich badañ
(podobnie jak np. sama Konwencja Bioetyczna) do wspólnego mianownika ze wszystkimi pacjentami niezdolnymi do udzielenia wiadomej zgody.
Kodeks wymaga bez wyj¹tku zgody zastêpczej (art. 44), co w praktyce oznacza wiêksz¹ jego restrykcyjnoæ (podobnie jak samej Konwencji Bioetycznej). Z drugiej jednak strony odwo³uje siê on wprost (art. 41a) do zasad
d.p.k. jako zalecanego standardu etycznego (w wersji pierwotnej, czyli opracowanej przez Miêdzynarodow¹ Konferencjê ds. Harmonizacji, p. wy¿ej),
a wiêc dopuszczaj¹cego pod pewnymi warunkami odstêpstwo od obowi¹zku uzyskania zgody uczestnika badania klinicznego w stanach nag³ych
(p. wy¿ej).
Warto wspomnieæ na koniec o ciekawym rozwi¹zaniu amerykañskim.
W USA od 1996 r. (p. wy¿ej) jednym z warunków dopuszczalnoci odstêpstwa od uzyskiwania zgody uczestnika w stanie nag³ym, niezdolnego do
udzielenia zgody na eksperyment, jest wczeniejsze podanie do publicznej
wiadomoci informacji o prowadzeniu danego eksperymentu w formie og³oszeñ a nawet publicznych spotkañ z zainteresowanymi rodowiskami
15
(pacjenci, personel medyczny) .
14

E. J. Kompanje, A. I. Maas, D. W. Dippel: Clinical trials on medical products for human use in the case
of acutely incapacitated patients within the fields of neurology and neurosurgery; implications of the new European legislation, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2003, nr 147(33), s. 15851589.
15
A. N. Shah, J. Sugarman: Protecting research subjects under the waiver of informed consent for emergency research: experiences with efforts to inform the community, Annals of Emergency Medicine 2003,
nr 41(1), s. 7278.
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Wobec tak du¿ej ró¿norodnoci uregulowañ i dokumentów, zw³aszcza
w krajach Wspólnoty (prawo i kodeksy krajowe, prawo unijne, konwencje
miêdzynarodowe, standardy pozaprawne), podejmowano w fachowej prasie medycznej spontaniczne próby ustalenia standardów w omawianej dzie16, 17
dzinie
. Trochê mo¿e szkoda, ¿e prawnicy w swych interpretacjach
i komentarzach raczej rzadko siêgaj¹ do publikacji medycznych, zawieraj¹cych, jak pokazano, czêsto ¿ywe przyk³ady oraz wiarygodne badania oparte
na metodach epidemiologicznych i socjologicznych.
Jako podsumowanie przedstawionych rozwa¿añ pragniemy zaproponowaæ zarys wymogów dotycz¹cych informowania pacjentów w stanach nag³ych/bezporedniego zagro¿enia ¿ycia i uzyskiwania ich zgody na eksperyment medyczny. Wymogi te ³¹czy³yby wspó³czesne niepodwa¿alne zasady autonomii pacjenta z realnymi mo¿liwociami i potrzebami badañ naukowych. S¹ one zgodne, w naszej ocenie, z wymogami polskich (Konstytucja RP) i unijnych aktów prawnych oraz norm i konwencji miêdzynarodowych, a w szczególnoci z Protoko³em Dodatkowym do Konwencji Bioetycznej, który wydaje siê dokumentem najbardziej przemylanym i kompletnym w omawianej materii. Dobr¹ okazj¹ do debaty na temat nowelizacji odpowiednich zapisów u.z.l. mo¿e byæ ratyfikacja przez nasz kraj Konwencji Bioetycznej, od której podpisania mija ju¿ przecie¿ 5 lat. Tak wiêc,
poza nieomawianymi tu szerzej wymogami ogólnymi dotycz¹cymi zasadnoci prowadzenia eksperymentu u okrelonej populacji i o okrelonym
ryzyku i przydatnoci naukowej, aspekt wiadomej zgody w stanach nag³ych/bezporedniego zagro¿enia ¿ycia doros³ych pacjentów maj¹cych zdolnoæ do czynnoci prawnych proponujemy uregulowaæ nastêpuj¹co:
1. Wprowadziæ obowi¹zek oceny zdolnoci pacjenta do wyra¿enia wiadomej zgody i w razie w¹tpliwoci podjêcia rodków, które wyjani¹
czy posiada on tak¹ zdolnoæ.
2. U pacjentów zdolnych do percepcji przekazywanej im informacji oraz
udzielenia wiadomej zgody mo¿na przeprowadziæ eksperyment:
 maj¹cy cel leczniczy lub badawczy,
 na zasadach ogólnych, czyli po pisemnej wiadomej zgodzie udzielonej osobicie (lub poprzez co najmniej jednego wiadka w przypadku pacjenta nie potrafi¹cego pisaæ),
16
S. Lotjonen: Medical research in clinical emergency settings in Europe, Journal of Medical Ethics
2002, nr 28(3), s. 183187.
17
A. D. McRae, C. Weijer C: Lessons from everyday lives: a moral justification for acute care research,
Critical Care Medicine 2002, nr 30(5), s. 11461151.
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 pod warunkiem, ¿e sama procedura udzielania wiadomej zgody
nie zaburzy ani nie opóni koniecznej w tym stanie interwencji medycznej.
3. U pacjentów przytomnych, lecz niezdolnych do pe³nej percepcji przekazywanej im informacji oraz udzielenia wiadomej zgody mo¿na przeprowadziæ eksperyment:
 maj¹cy cel leczniczy lub badawczy,
 je¿eli brak zdolnoci do pe³nej percepcji i udzielenia wiadomej zgody
wynika ze stanu klinicznego bêd¹cego niezbêdn¹ cech¹ populacji
badanej,
 podaj¹c uproszczon¹ informacjê o eksperymencie i uzyskuj¹c pisemn¹, osobist¹ (lub poprzez co najmniej jednego wiadka w przypadku pacjenta nie potrafi¹cego pisaæ) zgodê na uproszczonym formularzu (pozytywnie zaopiniowanym przez w³aciw¹ komisjê bioetyczn¹),
 z mo¿liwoci¹ kumulatywnej zgody s¹du opiekuñczego (tylko dla
eksperymentów o charakterze badawczym i w zale¿noci od opinii
komisji bioetycznej),
 pod warunkiem udzielenia uczestnikowi pe³nej informacji o eksperymencie i uzyskania wiadomej zgodê na jego kontynuacjê, gdy
tylko stan uczestnika i kontakt z nim wystarczaj¹co siê poprawi,
 z mo¿liwoci¹ poinformowania rodziny uczestnika o jego udziale
w eksperymencie w przypadku mierci tego¿ uczestnika w trakcie
eksperymentu.
4. U pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych nawet do czêciowej percepcji przekazywanej im informacji mo¿na przeprowadziæ eksperyment:
18
 maj¹cy wy³¹cznie cel leczniczy ,
 je¿eli brak zdolnoci do percepcji informacji lub udzielenia zgody
wynika ze stanu klinicznego bêd¹cego niezbêdn¹ cech¹ populacji
badanej,
 z obowi¹zkiem zgody zastêpczej (s¹d opiekuñczy, a w przypadku
praktycznej niewykonalnoci  brak mo¿liwoci przeprowadzenia
eksperymentu),
18

Za M. Safjanem: Nie powinno byæ w¹tpliwoci co do tego, ¿e eksperymenty o celach leczniczych, na
które udzielana jest zgoda substytucyjna (...) mieszcz¹ siê w formule regulacji konstytucyjnych, poniewa¿ podstawowym motywem ich podjêcia jest bezporedni interes osoby uczestnicz¹cej; Zastosowanie biologii w medycynie a godnoæ osoby ludzkiej  aspekty etyczne i prawne, red. T. Mazurczak, Warszawa 2004, s. 38.
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 pod warunkiem braku sprzeciwu pacjenta (przytomnego), tak¿e
ewentualnego sprzeciwu (o którym badacz wie lub mo¿e dowiedzieæ
siê szybko i z ³atwoci¹) wyra¿onego jeszcze przed znalezieniem siê
w stanie nag³ym/zagro¿enia,
 pod warunkiem udzielenia uczestnikowi pe³nej informacji o eksperymencie i uzyskania wiadomej zgodê na jego kontynuacjê, gdy
tylko stan uczestnika i kontakt z nim wystarczaj¹co siê poprawi,
 z mo¿liwoci¹ poinformowania rodziny uczestnika o jego udziale
w eksperymencie w przypadku mierci tego¿ uczestnika w trakcie
eksperymentu.
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Błąd w opiniach sądowo-lekarskich
w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

W krêgu zainteresowañ autora od wielu lat pozostaje jakoæ opinii s¹dowo-lekarskiej jako dokumentu maj¹cego niew¹tpliwie bardzo istotny
wp³yw zarówno na postêpowanie przygotowawcze, przebieg procesu dowodowego i w koñcu, na samo wyrokowanie s¹du. Praktyka nie tylko krakowskiego Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ dowodzi, i¿ opiniowanie
s¹dowo-lekarskie w sprawach karnych, zw³aszcza poza obszarami dzia³ania placówek specjalistycznych, przez bieg³ych z list s¹dów i powo³ywanych ad hoc, stoi na bardzo niskim poziomie. Fakt ten znany i czêsto dyskutowany w naszym rodowisku, podnoszony wielokrotnie zarówno
przez Krajowy Zespó³ Specjalistów ds. Medycyny S¹dowej, jak i Polskie
Towarzystwo Medycyny S¹dowej i Kryminologii, nie spotyka³ siê jednak
nigdy z prawdziwym odzewem ze strony rodowisk prawniczych, opiniotwórczych oraz decydentów maj¹cych wp³yw na rozwi¹zania ustawowe.

1. Bieg³y i dowód z opinii bieg³ego
Opinia s¹dowo-lekarska

Zgodnie z przepisem art.193 § 1 Kodeksu postêpowania karnego (k.p.k.):
Je¿eli stwierdzenie okolicznoci maj¹cych istotny wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy wymaga wiadomoci specjalnych, zasiêga siê opinii instytutu
naukowego lub naukowo-badawczego albo zak³adu specjalistycznego lub
powo³anej do tego instytucji lub te¿ powo³uje siê jednego lub kilku bieg³ych. O dopuszczeniu tego dowodu wydaje siê postanowienie. Tak wiêc
ze wszystkich dokumentów procesowych opini¹ jest tylko taki, który po56
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wsta³ w wyniku postanowienia o powo³aniu bieg³ego lub zasiêgniêciu opinii, wymieniaj¹cego osobê bieg³ego albo instytucjê, przedmiot i zakres opinii oraz termin jej wydania.
Nale¿y podkreliæ, ¿e prawo nie definiuje pojêcia wiadomoci specjal1
ne. Zdaniem T. Wid³y definicja taka jest wrêcz niemo¿liwa, termin ten
za nale¿y do indefinibiliów, a w pogl¹dzie tym utwierdza fakt, ¿e doktryny judykatury poszczególnych pañstw  mimo i¿ rz¹dz¹cych siê odmiennymi systemami procedury s¹ zgodne w próbach przybli¿enia znaczenia
terminu «wiadomoci specjalne». Przyjmuj¹, i¿ jest to wycinek wiedzy, który
wykracza poza zasób posiadany przez przeciêtny ogó³ (przeciêtnego cz³owieka)... a próby te odwo³uj¹ siê do porównañ a wiêc do rodka zastêpuj¹cego definicjê. Zdaniem tego samego autora w zakres wiadomoci specjalnych oprócz wiedzy specjalistycznej wchodz¹ tak¿e: umiejêtnoci pozwalaj¹ce na wykonywanie zawodu, podstawy wiedzy o stosowaniu prawa, umiejêtnoæ redagowania opinii, w koñcu osobnicze zdolnoci... milcz¹cego poznawania (tacit knowing) ...wyj¹tkow¹ sprawnoci¹ zmys³ów
np. kipera, stroiciela czy ró¿d¿karza. W ka¿dym razie, prawnicy zgodni s¹
co do tego, i¿ dla uznania faktu posiadania, o czym decyduje wy³¹cznie
organ procesowy, wiadomoci specjalnych, nie wystarcza sama, choæby
wszechstronna wiedza teoretyczna. Do dziedzin s³u¿¹cych naukom s¹dowym, charakteryzuj¹cych siê wiadomociami specjalnymi nale¿¹ przede
wszystkim medycyna, psychiatria i psychologia s¹dowa, a tak¿e szeroko
rozumiana kryminalistyka.
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego2, do wiadomoci specjalnych, którego to pojêcia u¿ywa art. 193 § 1 k.p.k. nie nale¿¹ te wiadomoci, które s¹ dostêpne dla doros³ego cz³owieka o odpowiednim dowiadczeniu ¿yciowym, wykszta³ceniu i zasobie wiedzy ogólnej. W interpretacji art. 193 k.p.k. S¹d Najwy¿szy da³ jeszcze bardziej precyzyjn¹ wyk³adniê, stwierdzaj¹c: sformu³owanie zasiêga siê oznacza obowi¹zek organu
procesowego odwo³ania siê w ka¿dej wymagaj¹cej sytuacji do opinii bieg³ego i to nawet wtedy, gdy w konkretnej sprawie organ ten sam dysponuje
wiedz¹ specjalistyczn¹. Stanowisko to znacznie wzmacnia rolê opinii eksperckiej jako dowodu w postêpowaniu. Ponadto zapobiega paradoksalnej
sytuacji, w której s¹d zmuszony by³by w ramach oceny dowodu weryfikowaæ opiniê przez siebie opracowan¹.
1

T. Wid³a: Ocena dowodu z opinii bieg³ego, Katowice 1992.
Por orzeczenia SN: z dnia 7.04.1933 r., K. 136/33; z dnia 24.06.1981 r., IV CR 215/81, OSPiKA 1982,
poz. 12; III KR 315/79, OSNKW 1980, poz. 12.
2
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Bardzo interesuj¹ce stanowisko w kwestii co jest, a co nie jest opini¹
3
s¹dowo-lekarsk¹, zaprezentowa³ K. Jaegermann . Jego zdaniem sporód
ró¿nych, potocznie nazywanych opiniami dokumentów mo¿na wyró¿niæ
trzy rodzaje, a to:
 wynik badania lub protokó³ oglêdzin,
 opinia s¹dowo lekarska sensu stricto oraz
 opracowanie.
Z podanych wy¿ej jedynie druga jest prawdziw¹ opini¹, gdy¿ zawiera
wszystkie trzy elementy, z których winna siê ona sk³adaæ: dzia³anie pomiarowo-opisowe (badanie sekcyjne, badanie osób ¿ywych), interpretacjê otrzymanych wyników badañ, a wreszcie wnioskowanie. Dopiero prawid³owoæ
tych trzech sk³adowych opinii przes¹dza o jej wartoci i poprzez prawnicz¹
analizê akceptacyjn¹ pomaga prawnikowi dotrzeæ do racjonalnego przekonania o fakcie, którego ona tyczy.
Bieg³y i jego pozycja w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów k.p.k.

Stwierdzenie faktu posiadania wiadomoci specjalnych i wybór bieg³ego zosta³, zgodnie z art. 193 §1 k.p.k. pozostawiony organowi procesowemu. Organ ten winien jedynie upewniæ siê przed wydaniem postanowienia o powo³aniu bieg³ego, czy posiada on wymagane kwalifikacje (wiadomoci) do wykonania zleconej mu ekspertyzy.
4
Od dawna próbowano kreliæ sylwetkê idealnego bieg³ego. J. Olbrycht
by³ zdania, ¿e lekarz bieg³y powinien byæ prawdomówny jak wiadek
a obiektywny jak sêdzia i nie sugerowaæ siê tezami stron procesowych, bo
5
nie jest on ich rzecznikiem. Z. Marek , poza wiedz¹ specjalistyczn¹, za
cechy niezbêdne bieg³ego lekarza uwa¿a: obiektywizm, umiejêtnoæ logicznego mylenia, g³ównie w kwestii ustalania zwi¹zku przyczynowo-skutkowego i wysok¹ sprawnoæ intelektualn¹. Równie¿ inni autorzy podkrelaj¹
szczególne przymioty, jakimi winien cechowaæ siê bieg³y.
6
W roku 1980 D. M. Paul na ³amach Medicine Science and Law
przedstawi³ Dekalog Bieg³ego. Pomimo ¿e pisany z lekkim przymru¿e3

K. Jaegermann: Opiniowanie s¹dowo-lekarskie. Eseje o teorii, Warszawa 1991.
J. S. Olbrycht: Medycyna s¹dowa jako odrêbna dyscyplina, Nauka Polska 1959, nr 1, s. 61.
5
Z. Marek, A. Olesiñski: Uwagi o bieg³ych, Arch. Med. S¹d. Krym. 1978, nr 28, s. 125130.
6
M. D. Paul: The opinion, Medicine Science and Law 1980, nr 20, s. 184188.
4
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niem oka zawiera jednak wiele cennych, praktycznych wskazówek.
Oto one:
I. Nie spóniaj siê na wezwania s¹du.
II. B¹d zawsze schludny i zadbany.
III. Trzymaj siê prosto i patrz w oczy przes³uchuj¹cemu.
IV. Nie b¹d nigdy stronniczy.
V. Nigdy nie wykraczaj poza swoje kompetencje, nie zgaduj, nie bój siê
odpowiedzieæ «nie wiem».
VI. B¹d przygotowany do rozprawy, notatki miej zawsze pod rêk¹.
VII. Nie u¿ywaj s³ownictwa medycznego, staraj siê mówiæ jêzykiem codziennym.
VIII. Nie patrz z góry na prawników, nie s¹ g³upcami. Uwa¿aj, bo o medycynie s³yszeli od m¹drzejszych od Ciebie.
IX. Nie ¿artuj w obecnoci s¹du, odpowiedz serdecznym miechem na
dykteryjkê sêdziego, nawet jeli by³aby bardzo kiepska.
X. Popro o wynagrodzenie za opiniê zgodne z dowiadczeniem, kompetencjami i w³o¿on¹ w ni¹ prac¹.
Przepisy mówi¹ce o powo³aniu bieg³ych to wspomniany wy¿ej art. 193
§ 1 i art. 195 k.p.k. Zw³aszcza ten drugi, stanowi¹cy o tym, ¿e do pe³nienia
roli bieg³ego zobowi¹zana jest osoba, o której wiadomo, ¿e ma odpowiedni¹ wiedzê w danej dziedzinie jest nieprecyzyjny i w przypadku opinii
s¹dowo-lekarskich budzi powa¿ne zastrze¿enia. Powoduje on bowiem, i¿
w rozumieniu prawników tak¹ osob¹ w przypadku opinii s¹dowo lekarskich jest ka¿dy lekarz. Przy ogólnie znanym znacznym braku bieg³ych-specjalistów z zakresu medycyny s¹dowej dopuszcza on wiêc powo³ywanie do pe³nienia tej roli lekarzy ró¿nych specjalnoci. W praktyce mamy
trzy kategorie bieg³ych zajmuj¹cych siê opiniowaniem w sprawach s¹dowo-lekarskich.
Pierwsza z nich to specjalici z zakresu medycyny s¹dowej skupieni
w znacznej wiêkszoci w zak³adach medycyny s¹dowej 10 akademii medycznych oraz nielicznych w kraju zak³adach medycyny s¹dowej przy wojewódzkich szpitalach zespolonych.
Druga to tzw. biegli z list s¹dów okrêgowych. Wpisanie na listê s¹dow¹
powoduje automatycznie mo¿noæ powo³ywania takiego lekarza do pe³nienia funkcji bieg³ego.
Trzecia kategoria to tzw. biegli powo³ywani ad hoc, do ka¿dej sprawy
z osobna, na mocy postanowienia prokuratury lub s¹du.

Prawo i Medycyna 3/2004 (16, vol. 6)

59

Jerzy Kunz

B³¹d opiniodawczy i jego kryteria

B³¹d lekarski, jego kategorie oraz sposób oceny na zlecenie organów
cigania i w³adz wymiaru sprawiedliwoci, zosta³y zdefiniowane doæ precyzyjnie. Jeli materia³ aktowy zawiera dostateczne dane dla jego przyjêcia, oceny skutku i zwi¹zku przyczynowego, opiniowanie o nim nie budzi
specjalnych kontrowersji, zw³aszcza wród fachowców z dziedziny medy7
cyny s¹dowej. Z. Marek zaproponowa³, na u¿ytek opiniowania s¹dowo-lekarskiego zarówno w sprawach cywilno-odszkodowawczych jak i karnych,
pojêcie dodatkowej kategorii  b³êdu opiniodawczego, który mo¿e w swych
konsekwencjach spowodowaæ skutki nie mniej dotkliwe, choæ w innych
wymiarach ni¿ b³¹d lekarski.
Zanim jeszcze pojawi³o siê zaproponowane pojêcie b³êdu opiniodawczego, problematyce nieprawid³owej opinii powiêci³ sw¹ obszern¹
8
monografiê Dubrzyñski . W swej pracy z roku 1975 zaj¹³ siê jednak wy³¹cznie ocen¹ prawid³owoci zrozumienia przepisów kodeksowych przez
indywidualnych bieg³ych w kilka lat po wprowadzeniu kodeksu karnego
w roku 1969.
Za przyczyny b³êdu opiniodawczego, których dopuszczenie siê przes¹9
dza o jego pope³nieniu, Z. Marek przyj¹³ te same, które od lat s¹ podstawowymi kryteriami w opiniowaniu o b³êdzie lekarskim. Lekarz klinicysta
dzia³a contra lege artem, jeli za ka¿dym razem nie zrobi³ dla swego
chorego wszystkiego co w danych warunkach móg³ i powinien, bieg³y
per analogiam pope³nia b³¹d opiniodawczy, jeli jego nieprawid³owa opinia wyp³ywa z:
a) niedostatku wiedzy fachowej (zarówno w ocenie przypadku i znajomoci przepisów prawa),
b) nieprawid³owego badania osób, zw³ok a tak¿e maj¹cych charakter
dowodowy rzeczy,
c) nieprawid³owej lub niepe³nej interpretacji wyników badañ i w³asnych
spostrze¿eñ,
d) wysnucia nies³usznego wniosku przyczynowo-skutkowego.
Te kryteria jako uniwersalne dla oceny prawid³owoci opinii lekarskich
zastosowano w niniejszej pracy.
7

Z. Marek, A. Olesiñski: op. cit.
A. Dubrzyñski: S¹dowo-lekarskie opinie w sprawach uszkodzeñ cia³a w wietle nowego kodeksu karnego,
Gdañsk 1975.
9
Z. Marek, A. Olesiñski: op. cit.
8
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2. Cel pracy
Pierwszym celem pracy by³o dokonanie oceny przyczyn nieprawid³owoci opinii s¹dowo-lekarskich w sprawach karnych dotycz¹cych przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu. Dotyczy³o to zarówno przypadków ustalania stopnia uszkodzenia cia³a, jak i opinii po sekcji zw³ok, dotycz¹cych
ró¿nych problemów zwi¹zanych z tym badaniem, a wynikaj¹cych z postêpowania przygotowawczego i s¹dowego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz zasadami opiniowania s¹dowo-lekarskiego.
W drugim etapie podjêto badania nad skal¹ zjawiska b³êdu w opiniach
s¹dowo-lekarskich wydawanych przez bieg³ych indywidualnych spoza zak³adów medycyny s¹dowej akademii medycznych lub uniwersytetów.
W koñcu, za pomoc¹ badañ ankietowych przeprowadzonych wród prokuratorów i sêdziów (pozakrakowskich prokuratur i s¹dów rejonowych)
uzyskano opinie prawników odnonie do interpretacji przepisów k.p.k. dotycz¹cych powo³ywania bieg³ych i przydatnoci opinii s¹dowo-lekarskiej.
Na podstawie wyników ankiet podjêto równie¿ próbê szacunku kosztów
spo³ecznych i finansowych przyjêcia przez prawników nieprawid³owej opinii
s¹dowo-lekarskiej.

3. Materia³ i metoda
Dla realizacji za³o¿onego celu przeprowadzono badania w trzech kierunkach.
I. Z materia³u archiwalnego Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej CM
UJ w Krakowie, obejmuj¹cego opinie wydane dla s¹dów i prokuratur
z terenu niemal ca³ego kraju w latach 19911997 wyszukano wszystkie te
sprawy, w których wczeniej wydane opinie przez innych bieg³ych nosi³y
cechy nieprawid³owoci lub by³y wrêcz b³êdne.
W ten sposób uzyskano materia³ licz¹cy 195 spraw, z czego 84 dotyczy³y opinii po przeprowadzonej sekcji zw³ok przez innych, najczêciej ad hoc
powo³ywanych bieg³ych (w tym czterech przypadków sekcji zw³ok ekshumowanych lub sekcji po sekcji wykonanych w naszym Zak³adzie) oraz
111 opinii dotycz¹cych ustalenia stopnia uszkodzenia cia³a. Kryteria, jakie
zastosowano podano wy¿ej mówi¹c o b³êdzie opiniodawczym.
Ta grupa spraw pozwala³a jedynie na analizê jakociow¹ zjawiska b³êdu
opiniodawczego, natomiast na ich podstawie nie mo¿na by³o wyci¹gaæ wnio-
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sków co do skali problemu. Analiza akt sprawy dawa³a jedynie w niektórych
przypadkach informacje na temat powodu, dla jakiego zwrócono siê do Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ o wydanie ponownej opinii (na wniosek
oskar¿enia, obrony lub orzekaj¹cego s¹du). Z liczby wydanych tego typu
ekspertyz dla poszczególnych organów nie mo¿na by³o natomiast wnioskowaæ co do ciemnej liczby b³êdów. Nie by³o bowiem mo¿liwoci sprawdzenia, w jakim odsetku spraw podobnego rodzaju prokuratura czy s¹d uzna³y, i¿
opinia, jak¹ dysponowa³y, by³a opini¹ prawid³ow¹, satysfakcjonuj¹c¹ i nie
korzysta³y z ekspertyzy innej instytucji specjalistycznej lub innego bieg³ego.
II. W drugiej czêci pracy, dla oceny ilociowej zjawiska b³êdu opiniodawczego poszukiwano zbiorów b³êdów opiniodawczych jednorodnych,
na podstawie których mo¿na by przeprowadziæ badania kwantyfikacyjne.
Analiza taka by³a mo¿liwa do przeprowadzenia jedynie na podstawie zbioru opinii wydanych w sprawach przestêpstw przeciwko zdrowiu. Ze wzglêdów technicznych nie uda³o siê bowiem uzyskaæ do oceny wszystkich opinii posekcyjnych w sprawach przestêpstw przeciwko ¿yciu wydanych
przez bieg³ych indywidualnych po przeprowadzonych przez nich badaniach
pomiertnych.
Uzyskano dwa takie zbiory opinii, a kryteria, jakie stosowano dla oceny
poprawnoci opinii, by³y identyczne jak te, które zastosowano dla oceny
opinii z archiwalnego materia³u krakowskiego Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ.
Pierwszy z nich stanowi³ materia³ archiwalny S¹du Rejonowego w Miechowie w sprawach, w których zachodzi³a koniecznoæ wydania opinii
o stopniu uszkodzenia cia³a. Dla potrzeb prokuratury i s¹du w Miechowie
od wielu lat opiniuje w tych przypadkach bieg³y powo³ywany ad hoc 
specjalista chirurg. Z 850 spraw os¹dzonych przez s¹d w latach 1995 i 1996
wybrano 84 opinie o stopniu uszkodzenia cia³a, które wyda³ ten bieg³y. Sporód nich, na podstawie wspomnianych wy¿ej kryteriów, jedynie 19 oceniono bez zastrze¿eñ jako prawid³owe, co stanowi 22,6%, za 65 (77,4%)
jako nosz¹ce cechy nieprawid³owoci b¹d wrêcz b³êdne.
W Krakowie opiniowaniem w sprawach przestêpstw przeciwko ¿yciu i
zdrowiu zajmuj¹ siê w wiêkszoci przypadków biegli  specjalici z Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ.
W czêci z nich powo³ywani s¹ jednak dla oceny stopnia uszkodzenia
cia³a trzej lekarze chirurdzy wpisani na listê bieg³ych s¹du okrêgowego
jako biegli z zakresu chirurgii.
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Wspomniani trzej biegli dzia³aj¹ indywidualnie, bez konsultacji i kontroli ze strony Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ. Sprawia to,
i¿ wszystkie wydane przez nich opinie stanowi¹ zupe³nie odrêbn¹ grupê
ekspertyz, jakimi dysponuj¹ dla orzekania s¹dy krakowskie.
W celu wyselekcjonowania tej grupy przypadków, z archiwów czterech
rejonowych s¹dów Krakowa sporód 5669 spraw rozpatrzonych w roku
1995 przegl¹dniêto akta wszystkich tych, w których mog³y byæ wydane
opinie o stopniu uszkodzenia cia³a. Uzyskano w ten sposób zbiór 242 opinii
opracowanych przez bieg³ych indywidualnych.
III. Trzeci¹ czêæ pracy stanowi³y badania ankietowe wród prokuratorów i sêdziów, które mia³y na celu uzyskanie informacji na temat interpretacji
przez nich kodeksowych przepisów tycz¹cych bieg³ych i ich powo³ywania,
a tak¿e zdolnoci oceny przez prawnika prawid³owoci opinii s¹dowo-lekarskiej i skutków przyjêcia przez organ procesowy opinii nieprawdziwej.
Sporód 251 ankiet wys³anych do s¹dów i prokuratur otrzymano 160
odpowiedzi, co stanowi 63,7%. W badaniach ankietowych wziê³o udzia³ 89
prokuratorów i 71 sêdziów z prokuratur i s¹dów miast Polski po³udniowej.

4. Analiza materia³u archiwalnego krakowskiej Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ z lat 19911997
Opinie o stopniu
uszkodzenia cia³a  111
57%
Opinie zwi¹zane z sekcj¹ zw³ok  84
43%

Rys. 1. Materia³ archiwalny Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ z lat 19911997

Opinie sekcyjne w materiale Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ w Krakowie
W grupie 84 spraw znajduje siê 27 przypadków, w których nie wykonano badania sekcyjnego, co uniemo¿liwia³o wydanie opinii, oraz 57, w których niepoprawnie wykonano sekcjê b¹d wyci¹gniêto z niej nieprawid³owe lub nieumotywowane wnioski.
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Przypadki, w których zrezygnowano z badania sekcyjnego
Grupa 27 spraw, w których z powodu rezygnacji z badania pomiertnego
nie da³o siê wydaæ opinii, nie mo¿e obci¹¿aæ bieg³ych, gdy¿ nie oni decyduj¹
o przeprowadzeniu tego badania. Tak wiêc ta grupa nie przedstawia de facto
b³êdów, wyda³o siê jednak interesuj¹ce przeanalizowanie z jednej strony, w
jakich przypadkach zgonów decyzji o sekcji nie podjêto, a z drugiej, z jakimi
problemami w tych razach do bieg³ych zwraca³a siê prokuratura b¹d s¹d,
maj¹c wiadomoæ tego istotnego braku w materiale dowodowym.
Wród tych 27 przypadków w 3 istnia³a informacja, i¿ denat zmar³ co
najmniej w zwi¹zku czasowym z pobiciem, w 9 by³ uczestnikiem wypadku
drogowego, w 6 zgon by³ rezultatem niepomylnego wyniku leczenia szpitalnego, w 5 zgon nast¹pi³ w pracy, w 4 przypadkach znajdowano inne informacje (np. zgon mê¿czyzny po u¿yciu przeciwko niemu pistoletu gazowego).
W sprawach tych pytania s¹du i prokuratury dotyczy³y: w 5 ustalenia
okolicznoci zdarzenia dla uznania wypadku w pracy, w 7 oceny poprawnoci procesu leczenia w kontekcie podejrzenia pope³nienia b³êdu lekarskiego, w 10 zwi¹zku przyczynowego miêdzy urazem i zgonem oraz 5 rekonstrukcji wypadku drogowego.
Specjalizacja bieg³ych wykonuj¹cych s¹dowo-lekarskie sekcje zw³ok
25 20 15 10 50-

bez
specjalizacji

I

chirurgia

I

patomorfologia

I

medycyna
s¹dowa

I

inne
specjalizacje

I

Rys. 2. Specjalizacja lekarzy powo³ywanych
w charakterze bieg³ych wykonuj¹cych badania pomiertne

W 57 przypadkach w charakterze bieg³ych dla wykonania badania pomiertnego powo³ywano nastêpuj¹ce osoby: 17 lekarzy bez jakiejkolwiek
specjalizacji, 1 specjalista chirurg, w 25 anatomopatologów, w 9 sprawach
lekarzy z tytu³em medyka s¹dowego dzia³aj¹cych poza zak³adami medycyny s¹dowej, wreszcie w 5  lekarzy innych specjalnoci (anestezjolog,
3 internistów i specjalista medycyny kolejowej).
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Specjalizacja bieg³ych opracowuj¹cych opinie o stopniu uszkodzenia
cia³a (111 spraw)
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Rys. 3. Specjalizacja lekarzy powo³ywanych
w charakterze bieg³ych dla oceny stopnia uszkodzenia cia³a

Materia³ przeanalizowano w podobny sposób w grupie lekarzy powo³anych jako bieg³ych opracowuj¹cych opinie w sprawach uszkodzenia cia³a na
podstawie materia³u aktowego i badania pokrzywdzonego. W tej grupie najliczniejsi byli lekarze bez specjalizacji  47, 40 chirurgów, 2 anatomopatologów, 2 specjalistów z zakresu medycyny s¹dowej i 20 innych specjalistów, w
tym 2 okulistów, 14 neurologów, 1 kardiolog, 2 laryngologów i 1 balneolog.
Rodzaje b³êdów opiniodawczych w przypadkach sekcji zw³ok
Analiza grupy 57 spraw pozwoli³a na wyodrêbnienie kilku rodzajów
b³êdów, i tak:
1) w 9 sprawach stwierdzono z³¹ dokumentacjê przeprowadzonego badania, co spowodowa³o jej niewiarygodnoæ,
2) w 19 nieprawid³owo wykonano badanie pomiertne,
3) w 5 na podstawie badania wysnuto nieumotywowane, b³êdne wnioski,
4) w 13 przypadkach na podstawie sekcji zw³ok ustalono jednoznaczne
wnioski o przyczynie zgonu, podczas gdy analiza sprawy nakazywa³a
wykonanie badañ dodatkowych, do których materia³u nie pobrano,
wzglêdnie badania nie wykonano,
5) 7 to inne uchybienia pope³nione w trakcie badania pomiertnego,
6) 4 przypadki tyczy³y ekshumacji b¹d sekcji po sekcji w których stwierdzono liczne nieprawid³owoci.
Rodzaje b³êdów w ocenie stopnia uszkodzenia cia³a
W tych 111 przypadkach najczêciej pope³niane b³êdy wynika³y z przyczyn od dawna znanych, a to:
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1) nieumotywowanego przyjêcia w opinii jako skutku urazu wstrz¹nienia
mózgu  15 spraw,
2) podobnie nieumotywowanego przyjmowania jako skutku urazu cerebrastenii pourazowej  21 spraw,
3) w 47 sprawach b³êdy by³y wynikiem braku wiedzy o doktrynalnych
zasadach opiniowania,
4) w 4 sprawach z braku znajomoci przepisów k.k.,
5) w 12 z powodu zbyt wczesnego wydania jednoznacznej opinii o czasokresie naruszenia funkcji narz¹du,
6) w 7 przypadkach stwierdzono inne przyczyny,
7) w 5 przypadkach opinia bieg³ego by³a nieprawid³owa nie z jego winy,
ale wskutek przyjêcia przez niego niepotwierdzonego póniej rozpoznania klinicznego.

5. Omówienie wyników
Przypadki, w których nie wykonano badania pomiertnego
W ocenianym materiale odnotowano 27 przypadków, kiedy prokuratura lub s¹d zwraca³y siê z postanowieniem o wydanie opinii, którym to ¿¹daniom nie mo¿na by³o sprostaæ ze wzglêdu na podstawowy brak danych,
jakim by³o zrezygnowanie z badania pomiertnego. Mo¿na zrozumieæ decyzjê organów cigania o rezygnacji z badania pomiertnego w 5 przypadkach zgonów w pracy. Tego typu zdarzenia, poza ewidentnymi zgonami
urazowymi w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu, nie znajduj¹ siê przecie¿
w sferze zainteresowañ prokuratury, zgodnie bowiem z przepisami k.p.k.
podejmuje ona decyzjê o przeprowadzeniu badania pomiertnego, jeli istnieje podejrzenie przestêpczego spowodowania mierci. Rezygnacja z przeprowadzenia sekcji zw³ok powoduje jednak¿e potem nieoczekiwane trudnoci. Spotykamy siê bowiem z licznymi probami o opinie, czy zgon nag³y mia³ walor wypadku w pracy, o które z kolei zwracaj¹ siê do nas s¹dy
pracy. Wskazuje to na wyrany brak koordynacji interesów prokuratury
i s¹dów karnych oraz s¹dów cywilnych.
Rezygnacja z badania sekcyjnego a informacja przedsekcyjna
Ogromne zdziwienie budzi decyzja o rezygnacji z sekcji zw³ok przy
informacjach, i¿ zgon móg³ byæ wynikiem pobicia  w 3 przypadkach, wy-
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padku drogowego  w 9, czy jako skutek niepomylnego skutku leczenia
szpitalnego. W tej ostatniej grupie licz¹cej 6 przypadków, w wiêkszoci
brak sekcji by³ wynikiem decyzji ordynatora oddzia³u o zwolnieniu z tego
badania, tak¿e anatomopatologicznego, nie za prokuratury, która na tym
etapie zazwyczaj o zgonie ofiary jeszcze nie by³a poinformowana.
W niektórych sprawach taka decyzja wiadczy wrêcz o braku instynktu samozachowawczego ze strony kieruj¹cego placówk¹ lecznicz¹. Powinien on mieæ wiadomoæ, i¿ rodzina po zgonie swego najbli¿szego bêdzie
dochodziæ swoich praw. Ilustracj¹ takiego przypadku mo¿e byæ sprawa
E-3313/A-7103/91. Pacjent z wielonarz¹dowymi obra¿eniami leczony by³
po potr¹ceniu przez samochód osobowy. W trakcie pobytu w szpitalu obserwowano krwawienie z przewodu s³uchowego, które chirurdzy rozpoznali jako krwotoczne zapalenie ucha rodkowego. Zgodnie z obserwacjami
i wynikami badañ dodatkowych pacjent zmar³ wskutek ropnego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych. Decyzj¹ ordynatora oddzia³u zmar³ego zwolniono z sekcji zw³ok. Po kilku dniach do prokuratury dotar³o pismo procesowe obwiniaj¹ce lekarzy o b³¹d diagnostyczny i leczniczy. Brak sekcji
uniemo¿liwi³ wydanie jednoznacznej opinii.
Innym przyk³adem braku przewidywania konsekwencji decyzji by³a rezygnacja przez ordynatora oddzia³u szpitalnego z sekcji zw³ok m³odego
ch³opca, który zmar³ po zabiegu usuniêcia wyrostka robaczkowego. Oczywicie przekonanie rodziny, ¿e tak banalny zabieg nie móg³ skutkowaæ
zgonem, spowodowa³o doniesienie do prokuratury o b³¹d w postêpowaniu
lekarskim.
Specjalnoci lekarzy powo³ywanych w charakterze bieg³ych
Interesuj¹ce wnioski nasuwa analiza rodzaju specjalnoci prezentowanych przez lekarzy powo³ywanych w charakterze bieg³ych zarówno do
wykonywania badañ pomiertnych, jak i opiniowania o stopniu uszkodzenia cia³a.
W pierwszej z grup znalaz³o siê jedynie 25 anatomopatologów 
specjalistów, wydawaæ by siê mog³o, najbli¿szych medycynie s¹dowej.
W 1 przypadku badanie sekcyjne przeprowadza³ chirurg, a nadto specjalici tak odleg³ych dziedzin jak anestezjologia, choroby wewnêtrzne oraz specjalista medycyny kolejowej. Najwiêksze zaniepokojenie musi budziæ fakt,
i¿ w 17 przypadkach sekcjê zw³ok przeprowadzali i opiniowali o przyczynie zgonu i zwi¹zkach przyczynowo-skutkowych lekarze bezporednio po
studiach, bez jakiejkolwiek specjalizacji. Bez wiêkszego ryzyka b³êdu mo¿na
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wiêc postawiæ tezê, ¿e byli to lekarze m³odzi o najmniejszym dowiadczeniu zawodowym. Dowodzi to tak¿e, i¿ pe³nienie roli bieg³ego stanowi ³atwo dostêpne ród³o dodatkowego dochodu dla tych najm³odszych, a wiêc
tak¿e najni¿ej uposa¿onych lekarzy.
Podobnie problem przedstawia siê w sprawach opiniowania o stopniu
uszkodzenia cia³a. W tym przypadku lekarzy najmniej dowiadczonych 
nielegitymuj¹cych siê jak¹kolwiek specjalnoci¹  by³o 47, co stanowi ponad 42% wszystkich spraw. W 40 sprawach opiniowali specjalici chirurdzy, w pojedynczych przypadkach lekarze innych specjalnoci, g³ównie
neurolodzy i laryngolodzy. Ramy niniejszego doniesienia pozwalaj¹ jedynie na zbiorcze przedstawienie przyczyn b³êdów, brak jednak mo¿liwoci
ukazania niezwykle bogatej ich kazuistyki.

6. Opinie o stopniu uszkodzenia cia³a  materia³ spoza krakowskiego Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ
Kryteria, jakie stosowano przy ocenie opinii s¹dów rejonowych Krakowa i Miechowa, by³y takie same jak u¿yte do weryfikacji opinii z materia³u
archiwalnego. W ocenie po³o¿ono szczególny nacisk na:
1) znajomoæ zasad doktryny opiniodawczej (skutkowoæ, prawid³owoæ
oceny zwi¹zku przyczynowo-skutkowego),
2) znajomoæ zasad zaszeregowania skutków biologicznych w ramy przepisów kodeksu karnego,
3) czas wydania opinii w przypadkach kiedy dla jej wydania konieczne
by³o ponowne badanie po up³ywie 7 dni,
4) znajomoæ sformu³owañ przepisów kodeksu karnego.
Materia³ archiwalny S¹du Rejonowego w Miechowie
Sporód oko³o 750 wszystkich spraw rozpatrywanych w latach 1995
i 1996 w S¹dzie Rejonowym w Miechowie wyselekcjonowano te, w których wydawano opinie o stopniu uszkodzenia cia³a. W ten sposób uzyskano zbiór 84 spraw , w których znajdowa³a siê opinia o stopniu uszkodzenia
cia³a. Zbiór ten jest zbiorem jednorodnym, w niemal wszystkich (poza dwiema) sprawach ocena stopnia uszkodzenia cia³a dokonywana by³a bowiem
przez jednego, zawsze tego samego lekarza-specjalistê chirurgii, powo³ywanego w charakterze bieg³ego przez tamtejsz¹ prokuraturê, a rzadziej s¹d.
Pierwsza w¹tpliwoæ co do rzetelnoci wydanych opinii wynika z faktu, i¿
wszystkie bez wyj¹tku opinie opracowane zosta³y wy³¹cznie na podstawie
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przed³o¿onych bieg³emu kart informacyjnych pogotowia lub miejscowego
szpitala, w ¿adnym przypadku bieg³y ten nie wykona³ osobistego badania
pokrzywdzonych.
Materia³ archiwalny s¹dów rejonowych w Krakowie
Z praktyki krakowskiego Zak³adu Medycyny S¹dowej CM UJ wiadomo, ¿e wszystkie bez wyj¹tku s¹dowo-lekarskie sekcje zw³ok z terenu miasta i okolic wykonywane s¹ przez bieg³ych w nim zatrudnionych, tak wiêc
opinie posekcyjne s¹ wy³¹cznym dzie³em tej instytucji. Inaczej nieco jest
jednak jeli chodzi o opinie oceniaj¹ce stopieñ uszkodzenia cia³a dla potrzeb organów cigania i w³adz wymiaru sprawiedliwoci. Na terenie Krakowa opinie tego typu wydaje tak¿e od wielu lat trzech bieg³ych chirurgów,
wpisanych na listê bieg³ych S¹du Okrêgowego jako biegli z zakresu chirurgii.
Dla próby oceny ilociowej prawid³owoci tej grupy opinii wyselekcjonowano wiêc wszystkie sprawy z s¹dów krakowskich, w których opiniowali wspomniani wy¿ej biegli. W ten sposób uzyskano, podobnie jak na
podstawie materia³u s¹du w Miechowie, jednorodn¹ grupê opinii wydanych przez lekarzy niemaj¹cych ¿adnego kontaktu z Zak³adem Medycyny
S¹dowej ani te¿ przeszkolenia (poza nauczaniem medycyny s¹dowej
w zakresie obejmuj¹cym studentów medycyny) w dziedzinie opiniowania.
Z archiwów czterech s¹dów rejonowych obejmuj¹cych poszczególne
dzielnice miasta, sporód 5669 spraw rozpoznawanych i zakoñczonych
w roku 1995 wybrano 242, w których opinie o stopniu uszkodzenia cia³a
wydane zosta³y nie przez Zak³ad Medycyny S¹dowej CM UJ, ale trzech
indywidualnych bieg³ych chirurgów. Rok 1995 wybrany zosta³ nieprzypadkowo, by³ to bowiem ostatni rok, w którym w czasie zbierania materia³u
(listopad 1997) wszystkie sprawy zosta³y zakoñczone prawomocnymi wyrokami, a akta w komplecie znajdowa³y siê w archiwach s¹dowych. 242
sprawy analizowano pod k¹tem zawartoci materia³u lekarskiego, jakim dysponowa³ przy wydaniu opinii bieg³y, a tak¿e zeznañ z rozpraw co do losów
osób pokrzywdzonych po krytycznym zdarzeniu i w tym kontekcie poprawnoci treci samej opinii.
Jak wspomniano, analiza archiwalnych akt s¹du rejonowego w Miechowie przynios³a 84 opinie s¹dowo-lekarskie o stopniu uszkodzenia cia³a,
z których tylko 19 (22,6%) mo¿na by³o uznaæ bez jakichkolwiek zastrze¿eñ
za prawid³owe.
W przypadku s¹dów krakowskich oko³o 60% opinii nosi³o cechy nieprawid³owoci.
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7. Badania ankietowe
Na podstawie badañ ankietowych uda³o siê przeledziæ, jak prawnicy
oceniaj¹ wp³yw nieprawid³owej opinii na ewentualn¹ pomy³kê s¹dow¹
i wymiar kary, co przedstawiono na rycinie.
B³êdna opinia
Deklarowana zdolnoæ do oceny prawid³owoci opinii
Pomy³ka s¹dowa
100% 80% 60% 40% 20% 0% -

nigdy

I

I

tak

brak odpowiedzi

I

Ocena mo¿liwoci wyst¹pienia pomy³ki s¹dowej na tle b³êdnej opinii
Wp³yw pomy³ki s¹dowej
na wyrok i wymiar kary
80% 60% 40% 20% 0% -

istotny

I

sporadyczny

I

nigdy

I

Ocena wp³ywu pomy³ki s¹dowej na wyrok i wymiar kary
Rys. 4. Konsekwencje akceptacji b³êdnej opinii w ocenie prawników
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Wnioski
Analiza tak przedstawionego materia³u prowadzi do nastêpuj¹cych
wniosków:
1) Medycynie s¹dowej nale¿y przywróciæ odpowiedni¹ rangê jako przedmiotowi nauczania, zarówno w trakcie szkolenia przed, jak i podyplomowego.
2) Nieprzygotowani do pe³nienia funkcji biegli, opiniuj¹cy z zakresu medycyny s¹dowej lekarze innych ni¿ medycyna s¹dowa specjalnoci, pope³niaj¹ b³êdy opiniodawcze, których odsetek jest bardzo wysoki.
3) W g³ównej mierze spowodowane jest to nieprecyzyjnym i ogólnym sformu³owaniem art. 193 k.p.k. o posiadaniu wiadomoci specjalnych, które nie przystaje do w¹skospecjalistycznych dziedzin lawinowo rozwijaj¹cej siê medycyny. Niekonsultowane ze rodowiskiem medyków s¹dowych
przepisy nowego Kodeksu postêpowania karnego, likwiduj¹ce jakikolwiek prymat opinii zak³adów specjalistycznych spowoduj¹ prawdopodobnie jeszcze wiêksze pogorszenie poziomu ekspertyz, jakimi dysponowaæ
bêd¹ organa cigania i w³adze wymiaru sprawiedliwoci.
4) Biegli indywidualni powinni byæ obligowani do weryfikacji swych kwalifikacji przez jednostki specjalistyczne, a instrumentem mo¿e byæ wyposa¿enie specjalistów regionalnych z zakresu medycyny s¹dowej do
ich kontroli i wyci¹gania konsekwencji.
5) Konsekwencjami przyjêcia przez s¹d nieprawid³owej opinii s¹ znaczne
koszty:
a) finansowe: przez przed³u¿enie procesu postêpowania,
b) spo³eczne: przez fakt, i¿ nieprawid³owa opinia pozwala z jednej strony unikn¹æ zas³u¿onej kary, z drugiej za mo¿e naraziæ na niezas³u¿ony wyrok.
6) B³¹d opiniodawczy, jako kategoria b³êdu lekarskiego powinien ze sob¹
nieæ takie same konsekwencje jak jego inne rodzaje, ³¹cznie z sankcjami w stosunku do lekarza bieg³ego, który dopuci³ siê dzia³ania contra
lege artem.
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Interakcje alkoholu etylowego i kanabinoli
– możliwe implikacje w orzecznictwie sądowo-lekarskim

Alkohol etylowy jest najczêciej spo¿ywan¹ u¿ywk¹ o dzia³aniu depresyjnym na orodkowy uk³ad nerwowy. Spo¿yty w dostatecznie du¿ej dawce w znacznym stopniu zaburza sprawnoæ psychoruchow¹, istotnie zwiêkszaj¹c ryzyko spowodowania wypadków drogowych przez nietrzewych
kierowców. Ryzyko to ronie wraz ze stê¿eniem etanolu we krwi i przy
stê¿eniu 0,3 promila wzrasta 7 razy, przy stê¿eniu 1 promila 31 razy, za
przy stê¿eniu 1,5 promila a¿ 120 razy w porównaniu z kierowcami trzewymi. Jak wynika ze statystyk Komendy G³ównej Policji, w ubieg³ych latach osoby znajduj¹ce siê pod wp³ywem alkoholu bra³y udzia³ w oko³o 20%
wypadków drogowych, w których zginê³o blisko 30% ogó³u zabitych. Wród
sprawców wypadków drogowych pod wp³ywem alkoholu dominuj¹ kierowcy, stanowi¹c ponad 60%, piesi za  ponad 30%1. Nietrzewi u¿ytkownicy dróg s¹ zatem niebagatelnym problemem stanowi¹cym znaczne
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia nie tylko swojego, ale i innych.
Sprawnoæ psychoruchow¹ kierowców zaburza nie tylko alkohol etylowy, ale i inne substancje wp³ywaj¹ce na funkcje orodkowego uk³adu nerwowego. W warunkach polskich najczêciej u¿ywanymi substancjami
o dzia³aniu zaburzaj¹cym funkcje psychomotoryczne organizmu s¹ opiaty,
amfetamina i jej pochodne, leki uspokajaj¹ce i nasenne z grupy benzodiazepin i barbituranów, przetwory konopi indyjskich oraz kokaina. W ostatnim czasie wród rodowisk m³odzie¿owych powsta³a swego rodzaju moda
polegaj¹ca na ³¹cznym spo¿ywaniu alkoholu etylowego i przyjmowaniu
narkotyków, a zw³aszcza paleniu marihuany. Nierzadko m³odzi kierowcy,
bêd¹c pod dzia³aniem narkotyków, siadaj¹ za kierownicami samochodów,
1
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aby sprawdziæ swoje umiejêtnoci i mo¿liwoci pojazdów. Ryzyko, jakie
stwarzaj¹ na drogach, jest trudne do oszacowania, statystyki za opisuj¹ce
wypadkowoæ na polskich drogach nie uwzglêdniaj¹ sprawców wypadków,
którzy byli pod dzia³aniem narkotyków.
Przetwory konopi zajmuj¹ wiod¹ce miejsce wród za¿ywanych narkotyków, dane epidemiologiczne za dotycz¹ce Australii, Europy, Kanady
i USA, og³oszone w raporcie WHO z 1997 r.  Konopie: problemy zdrowotne i przegl¹d badañ naukowych (Cannabis: health perspectives and
research agenda)  wskazuj¹ na wzrost u¿ywania konopi w ci¹gu ostatniej
2
dekady . Popularnoæ konopi, a cilej rzecz ujmuj¹c, otrzymywanej z nich
marihuany, haszyszu i oleju haszyszowego, wynika zapewne z ich niskiej
ceny, towarzyskiego sposobu za¿ywania oraz rozpowszechnionej opinii
o znikomej ich szkodliwoci.
Konopie  to w rzeczywistoci trzy odmiany (gatunki)  Cannabis ruderalis, Cannabis sativa i Cannabis indica. Ta ostatnia, naturalnie wystêpuj¹ca na Pó³wyspie Indyjskim, obecnie rozpowszechniona i uprawiana na
ca³ym wiecie, wytwarza najwiêcej ¿ywicy zawieraj¹cej substancje psychoaktywne. ¯ywica konopi zawiera ponad 400 zwi¹zków chemicznych,
w tym ponad 60 substancji psychoaktywnych, z których najsilniejsz¹ jest
delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Najwy¿sze stê¿enia THC stwierdza siê
w ¿ywicy wytwarzanej przez ¿eñskie kwiatostany, najni¿sze za w liciach
rolin mêskich. Nasiona konopi nie zawieraj¹ THC. Zawartoæ THC zale¿y
równie¿ od warunków glebowych i klimatycznych  najlepsze surowce do
produkcji narkotyków uzyskuje siê na ubogich glebach, w suchym i gor¹cym klimacie.
Marihuana zawiera wagowo 14% THC, haszysz 1015% THC, olej
haszyszowy za 1530% THC. Typowy papieros z marihuan¹ wa¿y
300400 mg. Przeciêtna efektywna dawka THC (wprowadzona drog¹
wziewn¹), to 25 mg  dawka miertelna jest oko³o 40 000 razy wiêksza, co
odpowiada oko³o 11 000 papierosów z marihuan¹. Podczas palenia wytwarza siê wysoka temperatura, przez co znaczna czêæ THC ulega degradacji
 do p³uc trafia oko³o 25%, z czego wch³oniêciu do krwi ulega 525%.
Efekty palenia konopi pojawiaj¹ siê po kilku  kilkunastu minutach,
maksimum osi¹gaj¹ po oko³o 30 min., utrzymuj¹ siê kilka godzin (34 godz.).
Po posi³ku pierwsze objawy pojawiaj¹ siê póniej, po 12 godz., ale utrzy3
muj¹ siê d³u¿ej . W przypadku jednoczasowego palenia konopi i spo¿ywa2
3

Cannabis: health perspectives and research agenda, document WHO/MSA/PSA/97.4, Geneva 1997.
P. Robinson: Konopie, narkotyki, Kraków 1994, s. 4361.
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nia alkoholu etylowego efekty u¿ywania konopi pojawiaj¹ siê szybciej, s¹
silniejsze, stê¿enia THC we krwi s¹ za wy¿sze  rozpuszczalnoæ THC
w etanolu powoduje prawdopodobnie wzrost wch³aniania THC przez b³onê
4
luzow¹ jamy ustnej .
THC jest nierozpuszczalny w wodzie, ale ma bardzo wysok¹ rozpusz5
czalnoæ w t³uszczach, jest równie¿ rozpuszczalny w alkoholu . Po wprowadzeniu do organizmu kumuluje siê w mózgu i innych tkankach, zw³aszcza w tkance t³uszczowej. Odk³adanie siê THC w tkance t³uszczowej ³agodzi przebieg ostrej intoksykacji, spowalnia jednoczenie jego metabolizm
(eliminacjê z ustroju). THC ma d³ugi okres pó³trwania wynosz¹cy powy¿ej
24 godz., a czas ca³kowitej eliminacji THC i jego metabolitów z organizmu
po zaprzestaniu za¿ywania wynosi od 1 tygodnia do oko³o 4, a nawet 30
6
tygodni w przypadku przewlek³ego za¿ywania du¿ych iloci konopi . THC
wydalany jest w postaci zmetabolizowanej (g³ównie 11-nor-9-karboksy7
delta-9-tetrahydrokannabinol) z moczem i ka³em .
Pomimo i¿ biologiczne skutki za¿ywania konopi, podobnie jak alkoholu,
zale¿¹ w pewnym stopniu od efektu placebo, s¹ one jednak adekwatne do
wielkoci przyjêtej dawki8. Odpowiednio du¿a dawka THC zaburza funkcje
umys³owe i motoryczne, upoledza zdolnoæ do koncentracji, powoduje wyd³u¿enie czasu reakcji, zaburzenie oceny odleg³oci i prêdkoci, pogorszenie
zdolnoci ledzenia poruszaj¹cego siê obiektu i reagowania w warunkach
9
olnienia . Po konopiach czêciej dochodzi do urazów, w tym równie¿ do
10
wypadków komunikacyjnych . Alkohol w zakresie upoledzenia sprawnoci psychoruchowej dzia³a addycyjnie lub nawet synergistycznie11.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeñ (Dz. U. Nr 12,
poz. 114 z pón. zm.) zawarto kilka przepisów odnosz¹cych siê do stanu po
4

S.E. Lukas, S. Orozco: Ethanol increases plasma Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC) levels and subjective effects after marihuana smoking in human volunteers, 2001, 64(2), s. 143149.
5
G. G. Nahas: Toxicology and pharmacology of Cannabis-sativa with special reference to
delta-9-THC, Bull Narc. 1972, nr 24(2), s. 1127; P. Robinson: Konopie..., s. 4361.
6
B. Szukalski: Analiza rodków psychoaktywnych w materiale biologicznym, Alkoholizm i Narkomania
2001, nr 14(1); G. G. Nahas: Toxicology and pharmacology of Cannabis-sativa with special reference to delta-9THC, Bull Narc. 1972, nr 24(2), s. 1127.
7
P. Robinson: Konopie..., 4361.
8
S. J. Heishman i wsp.: Comparative effects of alcohol and marijuana on mood, memory, and performance,
Pharmacol. Biochem. Behav. 1997, 58(1), s. 93101.
9
A. Ameri: The effects of cannabinoids on the brain, Prog. Neurobiol. 1999, nr 58(4), s. 31548;
P. Robinson: op. cit., s. 4361.
10
Cannabis...
11
Cannabis...; E. Manno i wsp.: Influence of alkohol and marihuana on motor and mental performance,
Clin. Pharmacol. Ter. 1971, nr 12(1), s. 202211.
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u¿yciu alkoholu oraz stanu po u¿yciu rodka podobnie dzia³aj¹cego do alkoholu  art. 70 (... kto... znajduje siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub
podobnie dzia³aj¹cego rodka i podejmuje w tym stanie czynnoci zawodowe...), art. 86 (§1 Kto, nie zachowuj¹c nale¿ytej ostro¿noci, powoduje
zagro¿enie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym...; §2 Kto dopuszcza siê
wykroczenia okrelonego w §1, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu
lub podobnie dzia³aj¹cego rodka...), art. 87 (§1 Kto, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego rodka, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym...; §2 Kto,
znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego rodka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd...), art. 96 (§1 W³aciciel, posiadacz, u¿ytkownik lub prowadz¹cy
pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub
w strefie zamieszkania przez osobê znajduj¹c¹ siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego rodka).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
553 z pón. zm) w rozdziale Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu
w komunikacji zawiera analogiczne przepisy, których naruszenie w stanie
nietrzewoci lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego zagro¿one jest, zgodnie z art. 178, odpowiednio wy¿sz¹ kar¹ (§1 Skazuj¹c sprawcê, który pope³ni³ przestêpstwo okrelone w art. 173, 174 lub 177 znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego... s¹d orzeka karê
pozbawienia wolnoci przewidzian¹ za przypisane sprawcy przestêpstwo
w wysokoci od dolnej granicy ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego
o po³owê do górnej granicy tego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê). Artyku³y kodeksu karnego, do których odwo³uje siê powy¿szy przepis, odnosz¹ siê odpowiednio: do sprowadzenia katastrofy  art. 173 (§1 Kto sprowadza katastrofê w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym zagra¿aj¹c¹
¿yciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach...); sprowadzenia bezporedniego niebezpieczeñstwa katastrofy  art. 174 (§1 Kto
sprowadza bezporednie niebezpieczeñstwo katastrofy w ruchu l¹dowym,
wodnym lub powietrznym...) oraz spowodowania wypadku  art. 177
(§1 Kto, naruszaj¹c... zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym, wodnym
lub powietrznym, powoduje nieumylnie wypadek, w którym inna osoba
odnios³a obra¿enia cia³a...). Karalne jest równie¿ dopuszczenie do prowadzenia pojazdu, wbrew szczególnemu obowi¹zkowi, przez osobê znajduj¹c¹ siê w stanie nietrzewoci lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego  art.
179 (Kto wbrew szczególnemu obowi¹zkowi... dopuszcza do prowadze-
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nia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez
osobê znajduj¹c¹ siê w stanie nietrzewoci, bêd¹c¹ pod wp³ywem rodka
odurzaj¹cego...). W rozdziale tym znajduje siê równie¿ najczêciej stosowany przepis, okrelony w art. 178 a, dotycz¹cy samego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzewoci, nawet bez spowodowania jakiegokolwiek
skutku, np. wypadku (§1 Kto, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci lub pod
wp³ywem rodka odurzaj¹cego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym...; §2 Kto, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego, prowadzi na drodze
publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd ni¿ okrelony w §1).
Z kolei zawarty w rozdziale Przestêpstwa przeciwko zasadom pe³nienia
s³u¿by art. 357 nak³ada sankcje karne na ¿o³nierza, który bêd¹c na s³u¿bie
wprawia siê w stan nietrzewoci lub odurzenia innym rodkiem (§1 ¯o³nierz, który... bêd¹c w s³u¿bie, wprawia siê w stan nietrzewoci lub odurzenia innym rodkiem...).
W wietle cytowanych przepisów sprawc¹ wykroczenia okrelonego
w Kodeksie wykroczeñ b¹d przestêpstwa wymienionego w Kodeksie karnym mo¿e byæ nie tylko kierowca samochodu czy innego pojazdu mechanicznego, ale tak¿e i rowerzysta lub pieszy powoduj¹cy zagro¿enie, b¹d
te¿ dyspozytor dopuszczaj¹cy kierowcê bêd¹cego w stanie po u¿yciu alkoholu do pracy, a wiêc znacznie szersza grupa osób ni¿ tylko sami kierowcy.
Równie¿ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pón. zm.) w art. 45 zabrania kierowania pojazdem w stanie po u¿yciu alkoholu lub rodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu (pkt 1 ust. 1 Zabrania siê kierowania pojazdem... osobie w stanie
nietrzewoci, w stanie po u¿yciu alkoholu lub rodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu).
W myl przepisów polskiego prawa wyró¿nia siê zatem stan po u¿yciu
alkoholu (w starych przepisach okrelany terminem stanu wskazuj¹cego na
u¿ycie alkoholu) oraz stan nietrzewoci. Oba te stany definiuje ustawa z
dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.). W myl art. 46 ust.
2 tej ustawy, stan po u¿yciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy zawartoæ alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stê¿enia we krwi od 0,2 do 0,5
promila albo obecnoci w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alko3
holu w 1 dm . Natomiast, zgodnie z ustêpem 3 art. 46 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, stan nietrzewoci
zachodzi, gdy zawartoæ alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do
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stê¿enia we krwi powy¿ej 0,5 promila albo obecnoci w wydychanym po3
wietrzu powy¿ej 0,25 mg alkoholu w 1 dm . Identyczna, co do treci, chocia¿ wyra¿ona nieco innymi s³owami, definicja stanu nietrzewoci znajduje siê w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Pró¿no jednak szukaæ analogicznych definicji okrelaj¹cych stan po u¿yciu rodka dzia³aj¹cego podobnie
do alkoholu, czy te¿ stan pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego.
Ustawa  Prawo o ruchu drogowym w art. 127 zobowi¹zuje ministra w³aciwego do spraw zdrowia, aby okreli³ w drodze rozporz¹dzenia wykaz rodków odurzaj¹cych oraz warunki i sposoby przeprowadzania badañ na ich
obecnoæ w organizmie (pkt 4 Minister w³aciwy do spraw zdrowia, kieruj¹c siê skutkami oddzia³ywania na organizm kierowcy rodków dzia³aj¹cych
podobnie do alkoholu, okreli, w drodze rozporz¹dzenia: 1) wykaz tych rodków, 2) warunki i sposób przeprowadzania badañ na ich obecnoæ w organizmie). Ustawa ta zaczê³a obowi¹zywaæ 1 stycznia 1998 r., a wspomniane
12
rozporz¹dzenie powinno by³o byæ wydane najpóniej do 1 lipca 1999 r.
Podsumowuj¹c, w obecnym stanie prawnym wystêpuj¹ dwa dobrze zdefiniowane pojêcia: stan po u¿yciu alkoholu oraz stan nietrzewoci.
Oba te stany maj¹ swoje odpowiedniki  pierwszy: stan po u¿yciu rodka podobnie dzia³aj¹cego do alkoholu, a drugi: stan pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego, przy czym teza, ¿e s¹ to odpowiedniki, wynika z faktu
wywo³ywania podobnych skutków prawnych, bowiem zarówno stan po
u¿yciu rodka podobnie dzia³aj¹cego do alkoholu, jak i stan pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego nie s¹ zdefiniowane w ¿adnym akcie prawnym.
W pimiennictwie spotyka siê propozycje, aby za stan po u¿yciu rodka
odurzaj¹cego nale¿y rozumieæ taki stan, w którym zaburzenie czynnoci
psychoruchowych spowodowanych dzia³aniem rodka odurzaj¹cego zachodzi w takim stopniu, jak ma to miejsce w stanie po u¿yciu alkoholu; analogicznie stan pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego odpowiada pod wzglêdem
stopnia zaburzeñ psychoruchowych stanowi nietrzewoci13.
Definicje takie niew¹tpliwie musz¹ znaleæ siê w przysz³ych aktach
prawnych, bez nich bowiem dotychczasowe zapisy kodeksowe pozostan¹
zapisami martwymi. Przyk³adowo, ¿adnego kierowcy prowadz¹cego pojazd nie bêdzie mo¿na oskar¿yæ za prowadzenie w stanie po u¿yciu rodka
podobnie dzia³aj¹cego do alkoholu bez wczeniejszego cis³ego zdefinio12
Rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu rodków dzia³aj¹cych
podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badañ na ich obecnoæ w organizmie (Dz. U.
Nr 116, poz. 1104).
13
R. A. Stefañski: Badanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych kierowcy na wniosek organu kontroli ruchu drogowego, Paragraf na Drodze 2002, nr 6, s. 2532.
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wania, co kryje siê pod pojêciem tego stanu, co to s¹ te rodki podobnie
dzia³aj¹ce oraz bez okrelenia zasad przeprowadzania badañ na obecnoæ
tych rodków w organizmie.
Definicja powy¿szych stanów powinna zawieraæ progi stê¿eñ poszczególnych rodków we krwi lub/i w moczu, okrelaj¹ce granice stanu po
u¿yciu rodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu i stanu pod wp³ywem
rodka odurzaj¹cego  analogicznie jak ma to miejsce w przypadku stanu
po u¿yciu alkoholu i stanu nietrzewoci. Nale¿y zatem okreliæ dolne granice uwzglêdniaj¹ce z jednej strony minimalne stê¿enia, przy których poszczególne rodki wywo³uj¹ zaburzenie sprawnoci psychoruchowej, z drugiej za strony  uwzglêdniaj¹ce mo¿liwoci zastosowanych metod analitycznych w celu wyeliminowania wyników fa³szywie dodatnich. Z kolei
nale¿y wyznaczyæ górne granice stanu po u¿yciu, a zarazem dolne granice
stanu pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego, oddzielnie dla ka¿dego rodka.
Rzetelne wyznaczenie tych progów powinno oprzeæ siê o badania na ludziach, podczas których zosta³aby zbadana korelacja pomiêdzy stê¿eniem
danego rodka a stopniem zaburzeñ psychoruchowych, z odniesieniem do
stopnia upoledzenia sprawnoci psychoruchowej wywo³anej przez alkohol. Badania wp³ywu substancji odurzaj¹cych na ludzi s¹ silnie ograniczone wzglêdami etycznymi  badania takie s¹ w zasadzie niedopuszczalne.
Z kolei eksploracja wyników z dowiadczeñ na zwierzêtach mo¿e byæ ma³o
wiarygodna. Zastosowanie za innego podejcia, tj. oparcie siê na samym
jakociowym wykazaniu danej substancji w organizmie, bez definiowania
jakiegokolwiek progu, mo¿e byæ równie¿ zdradliwe, pewne bowiem substancje dzia³aj¹ce podobnie do alkoholu, np. zawarty w konopiach THC,
mog¹ utrzymywaæ siê ca³ymi tygodniami w organizmie i by³yby wykrywane na d³ugo po tym, jak ich dzia³anie ust¹pi³o. W pimiennictwie spotyka
14
siê jednak propozycje takiego podejcia do problemu .
Reasumuj¹c, do chwili obecnej polskie prawodawstwo nie rozwi¹za³o
problemu prowadzenia pojazdów przez kierowców bêd¹cych pod wp³ywem
rodków odurzaj¹cych i rodków podobnie dzia³aj¹cych do alkoholu, problem ten jest za istotny z uwagi na jego du¿¹, choæ trudn¹ do oszacowania
szkodliwoæ spo³eczn¹.

14

A. Skowron: Czynnoci dowodowe w sprawach o przestêpstwa z art. 178 a Kodeksu karnego, Paragraf
na Drodze 2001, nr 5, s. 918.
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Ocena prawna zak³adów opieki zdrowotnej jako podmiotów ustawy...

Marcin Śliwka

Amerykański system prywatnej opieki zdrowotnej
a dostępność świadczeń medycznych*

1. Wprowadzenie
Zapewnienie obywatelom powszechnej opieki zdrowotnej tradycyjnie
stanowi jedno z podstawowych zadañ ka¿dego pañstwa. Na tym tle odmiennie ni¿ w systemach europejskich prezentuj¹ siê rozwi¹zania stosowane w Stanach Zjednoczonych. Ustawodawstwu amerykañskiemu obca jest
zasada powszechnego dostêpu do systemu opieki zdrowotnej. rodki publiczne, stanowi¹ce fundament wiêkszoci stosowanych na wiecie rozwi¹zañ, stanowi¹ w USA jedynie uzupe³nienie us³ug dostêpnych w ramach
powszechnie zawieranych prywatnych umów ubezpieczeñ zdrowotnych.
Ponad 70% Amerykanów uzyskuje dostêp do wiadczeñ medycznych
za porednictwem swojego pracodawcy. Pozostali obywatele korzystaj¹
z ubezpieczeñ finansowanych indywidualnie albo ze rodków publicznych
1
(np. programy Medicare i Medigap) . Efektem odejcia od zasady powszechnego dostêpu do systemu opieki zdrowotnej jest du¿y odsetek Ameryka2
nów nieobjêtych jakimkolwiek ubezpieczeniem .
Powszechnie przyjêt¹ regu³¹ jest, i¿ pracownicy zatrudnieni w wiêkszych przedsiêbiorstwach korzystaj¹ z ubezpieczeñ zdrowotnych op³acanych przez swoich pracodawców. Przyk³adowo, w Kalifornii, ok. 41% ma³ych przedsiêbiorców (zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni¿ 9 pracowników) oferuje zabezpieczenie zdrowotne. W przypadku podmiotów zatrudniaj¹cych
wiêksz¹ liczbê pracowników odsetek ten zdecydowanie ronie (odpowied* Praca w wiêkszoci dotyczy stanu Kalifornia, co jest reprezentatywne dla innych stanów USA.
1
Wiêcej o publicznej opiece zdrowotnej  R. Rzepka: Model finansowania wiadczeñ zdrowotnych w USA,
Prawo i Medycyna 2002, nr 12.
2
C. W³odarczyk: Systemy zdrowotne  zarys problemu, Kraków 2001, s. 162.
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nio do 62% oraz 94% dla rednich i du¿ych przedsiêbiorców). W wyniku
rozwoju ubezpieczeñ grupowych, subsydiowanych przez pracodawców,
przeciêtny miesiêczny wydatek na opiekê zdrowotn¹ zamkn¹³ siê w Kalifornii w granicach 1828 USD (w sytuacjach, gdy zabezpieczenie obejmowa³o wy³¹cznie pacjenta) oraz 115128 USD (gdy umow¹ objêto tak¿e cz³on3
ków rodziny) .

2. System prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, zarówno grupowe jak i indywidualne, wystêpuj¹ w ró¿nych odmianach. Wyró¿nia siê dwa podstawowe typy
zabezpieczenia zdrowotnego:
 umowê ubezpieczenia typu op³ata za us³ugê (tzw. fee for service),
 umowy zawierane z podmiotami zarz¹dzaj¹cymi wiadczeniami medycznymi (tzw. managed care).
Umowa typu fee for service jest najstarsz¹ form¹ zabezpieczenia zdrowotnego. Ten rodzaj ubezpieczenia tradycyjnie ju¿ oferuje najszerszy wybór lekarzy oraz zak³adów opieki zdrowotnej. Mo¿liwe jest wiêc podjêcie
przez pacjenta leczenia u dowolnie wybranego specjalisty, w dowolnej czêci kraju, a tak¿e zmiana miejsca otrzymywania wiadczeñ lub lekarza prowadz¹cego.
Z drugiej strony, niew¹tpliw¹ wad¹ umów typu op³ata za us³ugê jest
koniecznoæ ponoszenia wysokich kosztów w³asnych. Ubezpieczyciel pokrywa jedynie czêæ op³at zwi¹zanych ze wiadczeniami medycznymi. Niektóre us³ugi s¹ czêciowo p³atne lub w ogóle niedostêpne w ramach umowy. Ubezpieczenie z regu³y nie pokrywa kosztów zwi¹zanych z rutynow¹
opiek¹ medyczn¹. W³anie wysokie koszty w³asne, ponoszone przez pacjentów, powoduj¹, i¿ umowy fee for service w sposób zdecydowany ustêpuj¹ nowoczesnym formom zabezpieczenia zdrowotnego.
Najpopularniejsz¹ form¹ ubezpieczenia jest tzw. managed care, czyli
zarz¹dzana opieka zdrowotna. Sporód wielu umów tego typu najczêciej
spotykane s¹ tzw.: HMO (Health Maintenance Organizations), PPO (Preferred Provider Organizations) oraz POS (Point of Service Plans). Badania
przeprowadzone w Kalifornii wskazuj¹ na wysok¹ popularnoæ wszelkiego
rodzaju systemów zak³adaj¹cych zarz¹d wiadczeniami zdrowotnymi.
3
H. Halpin Schauffler, E. Brown: The state of health insurance in California  1999, Health Insurance
Policy Program, s. 45 i 57.
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Z us³ug tych korzysta ponad 90% mieszkañców stanu (poni¿ej 65 roku ¿ycia), z czego na zabezpieczenie typu HMO zdecydowa³o siê 51,3%, a na
PPO 22,6%. Pozosta³e systemy ciesz¹ siê mniejsz¹ popularnoci¹. Z ubezpieczenia typu fee for service skorzysta³o tylko 1,7% mieszkañców. Badania potwierdzaj¹ tak¿e zdecydowan¹ supremacjê polis grupowych (74,4%)
nad indywidualnymi (25,6%). W roku 1996 dostêpnych by³o ponad 30 ofert
4
typu HMO, 14 typu POS, 17 typu PPO oraz 12 fee for service .
Umowy zawierane miêdzy wspomnianymi podmiotami a pacjentami
maj¹ szczególny charakter prawny. Z jednej strony jednostka zarz¹dzaj¹ca
wiadczeniami zdrowotnymi wystêpuje jako klasyczny ubezpieczyciel,
5
z drugiej  jako dostawca us³ug zdrowotnych . Zwróci³ na to uwagê m.in.
amerykañski S¹d Najwy¿szy w sprawie Pegram v. Herdrich (530 U.S. 211).
Plan ubezpieczeniowy typu managed care stara siê udostêpniæ mo¿liwie szeroki zakres wiadczeñ w zamian za relatywnie nisk¹ cenê. W odró¿nieniu od umów fee for service, ubezpieczyciel zapewnia pacjentowi tak¿e
dostêp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny prewencyjnej.
Koszty ponoszone przez ubezpieczonego w ramach HMO s¹ z regu³y ni¿sze ni¿ w przypadku umów typu op³ata za us³ugê. Poza miesiêczn¹ sk³adk¹ (od 140 do 400 USD w zale¿noci od tego, czy ubezpieczeniu podlega
rodzina czy tylko ubezpieczony), pacjent czêsto ponosi sta³¹ op³atê od ka¿dej wizyty, co w zale¿noci od planu wynosi 510 USD. Zaznaczyæ nale¿y,
i¿ ubezpieczenia grupowe z regu³y s¹ subsydiowane przez pracodawcê
6
(od 100 do 300 USD) .
Skutkiem obni¿enia op³at jest jednak:
1. Mo¿liwoæ korzystania ze wiadczeñ medycznych jedynie w ramach systemu opieki zorganizowanego przez ubezpieczyciela. W tym celu
podmiot zarz¹dzaj¹cy wiadczeniami zdrowotnymi przedstawia pacjentowi listê lekarzy pierwszego kontaktu. Na tej podstawie ubezpieczony
dokonuje stosownego wyboru. W systemie HMO lekarz prowadz¹cy pe³ni dwie funkcje. Przede wszystkim jest odpowiedzialny za nale¿yte sprawowanie podstawowej opieki medycznej, a ponadto kieruje pacjentów do
7
leczenia specjalistycznego (tzw. gate keeper) . W celu nale¿ytej ochrony
4

H. Halpin Schauffler, E. Brown: op. cit., s. 6364.
P. Jacobson, M. Cahill: Applying fiduciary responsibilities in the manager care context, American Journal of Law & Medicine 2000, nr 26, s. 155173.
6
H. Halpin Schauffler, E. Brown: op. cit., s. 57.
7
G. Garfield, D. J Hunter, D. Mechanic, F. Rosleff: Managed care: origins, principles and evolution,
British Medical Journal 1997, nr 314, s. 1823; G. Dunea: Night of gatekeeper, British Medical Journal 1997,
nr 315, s. 1355.
5
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praw ubezpieczonych prawo stanowe czêsto reguluje sytuacje, w których
lekarz pierwszego kontaktu zaprzestaje wiadczenia us³ug w ramach danego systemu. Przyk³adowo, zgodnie z regulacjami zawartymi w kalifornijskim Health & Safety Code, w takim przypadku ubezpieczyciel jest
zobowi¹zany powiadomiæ o tym fakcie pacjenta z 30-dniowym wyprzedzeniem, jednoczenie informuj¹c go o prawie wyboru nowego lekarza.
Je¿eli pacjentem jest osoba ciê¿ko chora lub kobieta w ci¹¿y, ubezpieczyciel jest zobowi¹zany samodzielnie zaproponowaæ specjalistê, który móg³by zaj¹æ siê chorym.
2. Kontrola kosztów leczenia poprzez reglamentacjê dostêpu do opieki specjalistycznej. Leczenie poza systemem, je¿eli w ogóle dopuszczalne, jest nierozerwalnie zwi¹zane z koniecznoci¹ ponoszenia dodatkowych kosztów.
Umowy typu HMO nie wymagaj¹ sk³adania wniosków do ubezpieczyciela wraz z ka¿dorazow¹ wizyt¹ lekarsk¹. Pacjent otrzymuje kartê ubezpieczonego podobn¹ do kart p³atniczych, któr¹ przedstawia swojemu lekarzowi przy ka¿dej wizycie. Wyj¹tek stanowi opieka specjalistyczna, gdzie
stosowne wiadczenia s¹ dostêpne jedynie w drodze skierowania uzyskanego od lekarza prowadz¹cego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora systemu. Stanowi to niew¹tpliwie s³abszy element omawianej konstrukcji, który mo¿e w praktyce ograniczaæ podstawowe prawa pacjenta.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ustawodawstwo stanowe stara siê zagwarantowaæ
choremu dostêp do specjalisty. Prawo kalifornijskie przewiduje, i¿ ka¿dy
podmiot zarz¹dzaj¹cy wiadczeniami zdrowotnymi jest zobowi¹zany do
opracowania procedur, zgodnie z którymi pacjent mo¿e uzyskaæ wiadczenia specjalistyczne. Odpowiednie skierowanie powinno zostaæ wydane w
sytuacji, gdy lekarz prowadz¹cy, po konsultacjach ze specjalist¹ oraz dyrektorem sytemu ustali, i¿ pacjent potrzebuje szczególnej opieki. W takim
przypadku sporz¹dza siê plan leczenia, który musi zostaæ zaaprobowany
przez dyrektora systemu, po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem prowadz¹cym, specjalist¹ oraz pacjentem. Opieka specjalistyczna jest co do
zasady udzielana w ramach systemu stworzonego przez ubezpieczyciela.
Je¿eli nie mo¿e ona zostaæ zapewniona, pacjent ma prawo do zwrotu kosztów zwi¹zanych ze wiadczeniami uzyskanymi z zewn¹trz (tzw. refund).
Nale¿y podkreliæ, i¿ z formalnego punktu widzenia, pacjent ma pe³ne
prawo do swobodnego komunikowania siê oraz uzyskiwania informacji od
swojego lekarza. Zarz¹dzaj¹cy nie mo¿e zabroniæ lekarzowi udzielania infor-
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macji o specjalistycznych trybach diagnostycznych lub leczniczych. Wywieranie jakiegokolwiek wp³ywu lub nacisku na relacjê miêdzy pacjentem a wiadczeniodawc¹ jest zabronione. W praktyce jednak czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, w których HMO stosuje ró¿nego rodzaju premie finansowe wobec lekarzy, których pacjenci rzadko korzystaj¹ z kosztownych wiadczeñ. Z drugiej strony, na uwagê zas³uguje fakt, i¿ w 1998 r. ponad 75%
podmiotów dzia³aj¹cych na rynku kalifornijskim oferowa³o swoim pacjentom dostêp do opieki specjalistycznej bez koniecznoci uzyskania wczeniejszej autoryzacji ze strony lekarza prowadz¹cego (70%) lub organizacji
zarz¹dzaj¹cej (83%). Tylko miêdzy rokiem 1996 a 1998 odsetek podmiotów oferuj¹cych bezporedni dostêp do opieki specjalistycznej wzrós³
z 48% do 83%8.
Problem dostêpu do opieki specjalistycznej jest prostszy do rozwi¹zania w przypadku tzw. organizacji preferowanego dostawcy (Preferred Provider Organizations  PPO). Umowa typu PPO sw¹ treci¹ umiejscawia siê
miêdzy klasyczn¹ umow¹ fee for service a planem proponowanym przez
HMO; pacjent op³aca sta³¹, miesiêczn¹ sk³adkê a ubezpieczyciel zapewnia
mu opiekê medyczn¹ w ramach stworzonego systemu ochrony zdrowia.
Podstawow¹ ró¿nic¹ jest tu kwestia odp³atnoci za wiadczenia z³o¿one
oraz kosztowne. W planach typu HMO ubezpieczyciel wyp³aca podmiotom wykonuj¹cym us³ugi medyczne okrelon¹ kwotê pieniê¿n¹ z góry
w zamian za co dany lekarz lub zak³ad opieki zdrowotnej zobowi¹zuje siê
do objêcia pacjenta kompleksow¹ opiek¹ medyczn¹ (okrelon¹ w kontrakcie) w oparciu o system kapitacyjny. Wyczerpanie otrzymanej od ubezpieczyczyciela kwoty nie zwalnia wiadczeniodawcy z obowi¹zku opieki nad
pacjentem. W systemie HMO wystêpuje wiêc obarczenie lekarza lub zak³adu opieki zdrowotnej czêci¹ ryzyka zwi¹zanego z ubezpieczeniem zdrowotnym (tzw. risk sharing). W planach typu PPO system kapitacyjny z regu³y nie wystêpuje. Podmioty wykonuj¹ce us³ugi medyczne otrzymuj¹ tu
wynagrodzenie z do³u, bez wzglêdu na wysokoæ rachunków. Pe³n¹ odpowiedzialnoæ bierze tu na siebie ubezpieczyciel, który w zamian korzysta z systemu zni¿ek udzielanych mu przez lekarzy oraz zak³ady opieki
9
zdrowotnej .
Kontakt ze specjalist¹ na gruncie planu typu PPO nie wymaga uprzedniego pozytywnego zaopiniowania przez lekarza prowadz¹cego. Ponadto,
8
9

H. Halpin Schauffler, E. Brown: op. cit., s. 67.
Ch. Kubik: Amerykañski system opieki zdrowotnej, Chicago 1999, s. 682.
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mo¿liwe jest korzystanie ze wiadczeñ poza systemem zaproponowanym
przez ubezpieczyciela, co wi¹¿e siê jednak z koniecznoci¹ ponoszenia
wysokich kosztów w³asnych. Korzystanie z us³ug poza systemem czêsto
wymaga te¿ pozytywnego zaopiniowania ze strony lekarza prowadz¹cego.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ jest to i tak rozwi¹zanie korzystniejsze dla pacjenta
ni¿ ubezpieczenie oferowane w ramach HMO, gdzie otrzymanie wiadczeñ
zewnêtrznych jest mo¿liwe wy³¹cznie w sytuacjach wyj¹tkowych.
Rzadziej wystêpuj¹cymi formami ubezpieczeñ zdrowotnych s¹ tzw.
Point of Service Plans (POS). Skutecznie ³¹cz¹ one szersze prawo wyboru lekarza, charakterystyczne dla umów PPO z relatywnie niskimi kosztami w³asnymi, typowymi dla us³ug HMO. Na gruncie POS pacjent pozostaje pod opiek¹ wybranego przez siebie lekarza pierwszego kontaktu,
który wiadczy us³ugi w ramach systemu utworzonego przez ubezpieczyciela. Lekarz prowadz¹cy, podobnie jak w przypadku HMO, kieruje
pacjenta do poszczególnych specjalistów. Je¿eli pacjent podejmuje leczenie w ramach systemu, jest wolny od wymogów formalnych. Je¿eli jednak chce skorzystaæ ze wiadczeñ organizowanych zewnêtrznie, konieczne jest skompletowanie stosownej dokumentacji oraz przedstawienie wiarygodnych rachunków, które bêd¹ podstaw¹ zwrotu czêci poniesionych
kosztów.
Bez wzglêdu na to, czy pacjent pozostaje pod opiek¹ HMO, PPO czy
POS, zawsze przys³uguje mu roszczenie o wydanie tzw. drugiej opinii, czyli przeprowadzenia konsultacji wraz z ewentualnymi dodatkowymi badaniami. Ubezpieczony ma prawo do niezw³ocznego dostarczenia mu takiej
ekspertyzy. Zasad¹ jest, i¿ druga opinia jest wydawana przez specjalistê,
wiadcz¹cego us³ugi w ramach systemu stworzonego przez ubezpieczyciela. Je¿eli ubezpieczyciel nie jest w stanie zaproponowaæ takiego lekarza,
jest zobowi¹zany do pokrycia kosztów zwi¹zanych z wydaniem drugiej
opinii przez lekarza spoza systemu. Ubezpieczyciel jest zobowi¹zany do
zapewnienia drugiej opinii m.in. w nastêpuj¹cych przypadkach:
 pacjent nie jest przekonany co do celowoci lub potrzeby planowanej
interwencji chirurgicznej lub ma w¹tpliwoci co do diagnozy lub proponowanego sposobu leczenia schorzenia zagra¿aj¹cego ¿yciu, prawid³owemu funkcjonowaniu narz¹dów cia³a oraz koñczyn,
 diagnoza jest niepewna ze wzglêdu na sprzeczne wyniki badañ,
 lekarz prowadz¹cy nie jest w stanie zdiagnozowaæ pacjenta lub wskazania kliniczne s¹ niejasne, z³o¿one lub myl¹ce a zaordynowana procedura terapeutyczna nie powoduje poprawy stanu zdrowia pacjenta.
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3. Prawo pacjenta do uzyskania wiadczenia
Podstawowym problemem, z którym stykaj¹ siê amerykañscy pacjenci,
jest odmowa wykonania niezbêdnego wiadczenia przez ubezpieczyciela
lub lekarza. W sytuacji, gdy ¿¹dana us³uga nie zosta³a wykonana, prawo
kalifornijskie oraz inne regulacje stanowe przyznaj¹ pacjentowi nastêpuj¹ce instrumenty prawne:
 mo¿liwoæ wniesienia skargi na postêpowanie ubezpieczyciela (tzw.
grievance system),
 mo¿liwoæ skorzystania z niezale¿nego medycznego systemu odwo³awczego (tzw. independent medical review).
System skargowy jest procedur¹ podstawow¹, ogóln¹. Tryb ten stosuje
siê w celu rozwi¹zania wszelkich sporów miêdzy pacjentem a ubezpieczycielem. Z procedury takiej korzysta siê te¿ w razie odmowy wiadczenia,
je¿eli nie jest wiadomo, czy dana us³uga jest objêta zakresem umowy.
Niezale¿ny system odwo³awczy jest procedur¹ szczególn¹. Znajduje ona
zastosowanie wy³¹cznie w przypadkach, w których ubezpieczyciel odmawia us³ugi, uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê brakiem medycznej celowoci wiadczenia.
Pacjent sk³ada skargê lub wniosek o wydanie opinii do tzw. Department of Managed Health Care, czyli Departamentu ds. Zarz¹dzanej Opieki Medycznej. W pierwszej kolejnoci musi jednak wyczerpaæ procedurê
wewnêtrzn¹ ustanowion¹ przez ubezpieczyciela. Zgodnie z s. 1368 kalifornijskiego Health and Safety Code, ka¿dy podmiot zarz¹dzaj¹cy wiadczeniami zdrowotnymi jest zobowi¹zany do utrzymywania wewnêtrznej
procedury skargowej. System taki powinien zapewniaæ efektywne rozpatrywanie za¿aleñ pacjentów. W tym celu ubezpieczyciel jest zobowi¹zany do corocznego informowania pacjenta o istnieniu procedury skargowej, pacjentowi nale¿y udostêpniæ numer telefonu oraz specjalne formularze, dziêki którym mo¿e z³o¿yæ stosowny wniosek itp. Ubezpieczyciel
jest zobowi¹zany do udzielenia odpowiedzi na skargê pisemnie, wraz
z uzasadnieniem, w ci¹gu 30 dni. Je¿eli za¿alenie dotyczy³o opónienia
lub odmowy wiadczenia, odpowied powinna wyszczególniæ motywy
decyzji oraz rzetelne argumenty medyczne (w tym odniesienie siê do
kwestii celowoci medycznej spornej interwencji). Je¿eli ubezpieczyciel
odmawia us³ugi, powo³uj¹c siê na fakt, ¿e dane wiadczenie nie jest objête zakresem umowy, powinien dokonaæ odpowiedniej wyk³adni stosownych postanowieñ.
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Po wyczerpaniu procedury wewnêtrznej lub po up³ywie 30 dni od jej
wszczêcia pacjent ma prawo zwróciæ siê do wspomnianego Departamentu.
W przypadkach wyj¹tkowych (zagro¿enie ¿ycia pacjenta, niebezpieczeñstwo utraty koñczyn lub urazu organów itp.), pacjent mo¿e z³o¿yæ stosowny wniosek przed up³ywem terminu ogólnego.
Po wyczerpaniu procedury wewnêtrznej sprawa trafia do Departamentu
ds. Zarz¹dzanej Opieki Medycznej. Je¿eli wniosek pacjenta nadaje siê do
rozpatrzenia w trybie skargowym, stosown¹ decyzjê podejmuje sam Departament. Powinna ona zostaæ wydana w ci¹gu 30 dni od dnia z³o¿enia
¿¹dania, chyba ¿e rzetelna ocena skargi wymaga d³u¿szego czasu. Je¿eli
Departament uzna, i¿ ubezpieczyciel w sposób bezprawny odmówi³ wiadczenia objêtego umow¹, naka¿e natychmiastowe zaoferowanie (wykonanie) spornej us³ugi lub zwrot pacjentowi poniesionych przez niego kosztów
zwi¹zanych z zastêpcz¹ opiek¹ lub innymi, nadzwyczajnymi wiadczeniami zdrowotnymi.
Je¿eli Departament stwierdzi jednak, i¿ ³¹cznie spe³niono nastêpuj¹ce
przes³anki:
 sporne wiadczenie by³o objête zakresem umowy,
 ubezpieczyciel odmówi³ wykonania wiadczenia, zmieni³ je lub opóni³ jego wykonanie,
 negatywna decyzja zosta³a wydana przez ubezpieczyciela lub podmiot
wiadcz¹cy us³ugi medyczne (lekarza lub zak³ad opieki zdrowotnej),
 decyzja zosta³a uzasadniona w ca³oci lub w czêci brakiem medycznej
celowoci wiadczenia,
 medyczn¹ celowoæ potwierdzi³ inny lekarz lub zak³ad opieki zdrowotnej,
 pacjent wyczerpa³ wewnêtrzn¹ procedurê skargow¹ lub nie uzyska³ odpowiedzi od ubezpieczyciela w przeci¹gu 30 dni,
 skarga pacjenta zostanie potraktowana jako wniosek o wydanie niezale¿nej opinii medycznej (independent medical review).
W takiej sytuacji Departament zwraca siê do niezale¿nej komisji odwo³awczej w celu uzyskania opinii o medycznej celowoci wiadczenia. Jest
to organizacja zawodowo zajmuj¹ca siê wydawaniem specjalistycznych
opinii medycznych. Lekarze zatrudnieni w organie wydaj¹cym tak¹ opiniê
powinni byæ bieg³ymi w rozumieniu kalifornijskiego kodeksu cywilnego.
Po otrzymaniu informacji oraz dokumentów zwi¹zanych ze spraw¹ lekarz wydaj¹cy opiniê powinien niezw³ocznie zapoznaæ siê z dostarczon¹
mu dokumentacj¹. Mo¿e on za¿¹daæ dostarczenia mu dodatkowych wyja86
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nieñ przez strony. Wydaj¹c opiniê bieg³y powinien ustaliæ, czy sporne wiadczenie jest merytorycznie celowe i uzasadnione. W tym celu powinien dokonaæ analizy dowodów dotycz¹cych efektywnoci spornej interwencji,
przedstawiæ powszechnie uznane standardy medyczne w tym zakresie oraz
uwzglêdniæ zdanie ekspertów. Ka¿da opinia powinna zawieraæ co najmniej
opis stanu zdrowia pacjenta, dokumenty, na których siê oparto oraz inne
istotne ustalenia. Je¿eli analiza jest wykonywana przez kilku lekarzy, decyduje wola wiêkszoci. Je¿eli nie sposób ustaliæ wiêkszoci, decyzjê podejmuje siê po myli podmiotu wiadcz¹cego us³ugê (lekarza, zak³adu opieki
zdrowotnej, a nie ubezpieczyciela).
Po otrzymaniu opinii Dyrektor Departamentu niezw³ocznie zapoznaje
siê z jej treci¹ i na tej podstawie wydaje decyzjê, która jest wi¹¿¹ca dla
stron. Je¿eli stwierdzono, i¿ sporne wiadczenie jest niezbêdne, ubezpieczyciel niezw³ocznie podejmuje konieczne kroki, zmierzaj¹ce do realizacji
decyzji. Je¿eli spór dotyczy³ us³ugi, która ju¿ zosta³a wykonana, pacjent
powinien otrzymaæ zwrot poniesionych kosztów w ci¹gu 5 dni. Ubezpieczony mo¿e tak¿e otrzymaæ zwrot kosztów zwi¹zanych z us³ug¹, która,
ze wzglêdu na stan wyj¹tkowy, zosta³a wykonana poza systemem, je¿eli
Dyrektor Departamentu stwierdzi, i¿ postêpowanie chorego by³o rozs¹dne
i racjonalne.

4. Employee Retirement Income Security Act of 1974
oraz ustawodawstwo stanowe
Powy¿sza procedura swoim charakterem jest bardziej zbli¿ona do postêpowania administracyjnego ni¿ cywilnego. Dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych na drodze s¹dowej jest zabiegiem skomplikowanym,
przede wszystkim ze wzglêdu na tzw. Employee Retirement Income Security Act of 1974  ERISA. Jest to ustawa o zasiêgu ogólnokrajowym, nadaj¹ca podstawowe ramy prawne wszelkiego rodzaju planom pracowniczym
10
(funduszom emerytalnym, zdrowotnym itp.) .
Akt ten w sposób istotny ogranicza jedno z podstawowych praw pacjenta, jakim jest mo¿liwoæ uzyskania naprawienia szkody powsta³ej na
skutek nieudzielenia stosownego wiadczenia. Zgodnie z ustawodawstwem
federalnym, w takim przypadku ubezpieczony mo¿e jedynie podnieæ rosz10
T. Jost: Pegram v. Herdrich: The Supreme Court confronts managed care, Yale Journal of Health Policy,
Law and Ethics 2001, nr 1, s.187193.
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czenie w oparciu o naruszenie obowi¹zków powierniczych (tzw. breach of
11
fiduciary duty) . ERISA zak³ada, i¿ pacjent mo¿e za¿¹daæ jedynie wykonania umowy, wzglêdnie domagaæ siê zwrotu kosztów leczenia poniesionych we w³asnym zakresie. Niemo¿liwe jest uzyskanie pe³nego naprawienia szkody maj¹tkowej, nie mówi¹c ju¿ o zadoæuczynieniu (np. za cierpienia fizyczne lub psychiczne zwi¹zane z brakiem niezbêdnego zabiegu ope12
racyjnego) .
Zarz¹dzaj¹cy wiadczeniami kwestionowali tak¿e regulacje stanowe
dotycz¹ce administracyjnych systemów skargowych oraz odwo³awczych.
Prze³omowe orzeczenie w tym zakresie, nakazuj¹ce ubezpieczycielom podporz¹dkowanie siê stanowym procedurom skargowym, amerykañski S¹d
Najwy¿szy wyda³ dopiero w 2002 r., w sprawie Rush Prudential HMO v.
Moran.
ERISA swym zasiêgiem obejmuje wszelkiego rodzaju grupowe ubezpieczenia zdrowotne, które s¹ oferowane i op³acane przez prywatnych pracodawców. Z zakresu tego nale¿y wy³¹czyæ ubezpieczenia oferowane przez
pracodawców publicznych oraz zwi¹zki wyznaniowe. Problem ten dotyczy
wiêc ponad 70% Amerykanów13.
Ograniczeniom p³yn¹cym z ustawodawstwa federalnego usi³uj¹ przeciwstawiæ siê akty stanowe. W 1997 r. prawo Teksasu jako pierwsze umo¿liwi³o pacjentom uzyskanie zarówno stosownego odszkodowania, jak i zadoæuczynienia za szkodê, wywo³an¹ brakiem nale¿ytej starannoci w procesie podejmowania decyzji dotycz¹cej udostêpniania wiadczeñ (tzw. coverage decision)14. Nowe prawo (tzw. right to sue law) przyjêto nastêpnie
w Georgii i Kalifornii (1999 r.). W chwili obecnej ponad 40 stanów stosuje
15
analogiczne rozwi¹zania .
W Kalifornii nowe prawo wesz³o w ¿ycie 1 stycznia 2001 r. Nak³ada
ono na ubezpieczyciela obowi¹zek zachowania nale¿ytej starannoci w procesie organizowania opieki medycznej swoim pacjentom pod rygorem od11

Teoria obowi¹zku powierniczego zak³ada, i¿ podmiot zarz¹dzaj¹cy wiadczeniami zdrowotnymi (powiernik) powinien dzia³aæ rozwa¿nie (duty of prudence) oraz lojalnie (duty of loyalty) wobec pacjenta (beneficjenta). Na ubezpieczycielu spoczywa m.in. obowi¹zek dochowania nale¿ytej starannoci w procesie podejmowania decyzji dotycz¹cej pacjenta oraz nakaz wyeliminowania z danego planu zdrowotnego jakichkolwiek konfliktów interesów, które wp³ywa³yby ujemnie na prawa ubezpieczonych  patrz P. Jacobson, M. Cahill: op. cit.,
s. 160163.
12
A. Sebok: Will laws compelling independent review of health insurer treatment decisions survive Supreme
Court scrutiny?, Find Laws Legal Commentary, wg strony internetowej: www.findlaw.com
13
G. Kauffman, Ch. LaCour: HMO liability: Avoiding ERISA preemption in Light of Pacificare, wg strony
internetowej: www.mydoctorlawyer.com.
14
F. Charatan: US patients can sue HMOs, British Medical Journal 1997 r., nr 314, s. 1709.
15
A. Sebok: Will laws...
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powiedzialnoci za szkodê. Przes³anki odpowiedzialnoci cywilnej, które
musz¹ wyst¹piæ ³¹cznie, s¹ nastêpuj¹ce:
 niezachowanie nale¿ytej starannoci przez ubezpieczyciela (negligence), skutkuj¹ce odmow¹ wiadczenia, jego zmian¹ lub opónieniem,
 poniesienie przez pacjenta powa¿nej szkody (substantial harm) w postaci: mierci, utraty lub powa¿nego naruszenia koñczyn lub organów
wewnêtrznych, powa¿nego oszpecenia, bólu fizycznego, innej powa¿nej szkody maj¹tkowej,
 zarekomendowanie us³ugi przez inny podmiot wiadcz¹cy us³ugi medyczne,
 skorzystanie przez pacjenta z procedury odwo³awczej (independent
medical review).
Powsta³a szkoda powinna byæ skutkiem niewykonania wiadczenia
medycznie celowego, do którego przeprowadzenia ubezpieczyciel zobowi¹za³ siê na podstawie umowy.

5. Odpowiedzialnoæ cywilna podmiotów zarz¹dzaj¹cych
wiadczeniami zdrowotnymi
Jak siê okaza³o, wydanie przez poszczególne stany aktów zawieraj¹cych right to sue law wcale nie rozwi¹za³o istniej¹cego problemu, a jedynie
przenios³o go na inn¹ p³aszczyznê. Zgodnie z s. 1144 ERISA, wszelkiego
rodzaju prawa stanowe, które dotycz¹ planów pracowniczych, ustêpuj¹
miejsca ustawodawstwu federalnemu (w trybie tzw. preemption). W praktyce oznacza³o to, ¿e jakiekolwiek powództwo wniesione przed s¹d stanowy by³o rozpatrywane przez s¹d federalny na podstawie ustawodawstwa
ogólnokrajowego. Nieuchronnie wi¹za³o siê to z oddalaniem wiêkszoci
roszczeñ odszkodowawczych. HMO pozostawa³o bezkarne16.
Pocz¹tkowo s¹dy federalne interpretowa³y zapis z s. 1444 bardzo
restrykcyjnie. Zwrot: prawa stanowe, które dotycz¹ planów pracowniczych
rozumiany by³ szeroko, co skutecznie oddala³o roszczenia pacjentów.
W sprawie Shaw v. Delta Air Lines, Inc. (463 U.S. 86, 96-99) S¹d Najwy¿szy
potwierdzi³, i¿ Employee Retirement Income Security Act wy³¹cza mo¿liwoæ podniesienia roszczenia maj¹tkowego, pozostaj¹cego w jakimkolwiek
zwi¹zku z planem pracowniczym, finansowanym przez pracodawcê. Bior¹c
16

T. Jost: op. cit., s.187193.
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pod uwagê to orzeczenie, powszechnie zaczêto stosowaæ tzw. klauzulê preemption, która wy³¹cza³a w³aciwoæ s¹dów stanowych. Oznacza³o to, i¿ ustawodawstwo stanowe zawieraj¹ce right to sue law nie mog³o byæ stosowane.
Prze³omowe orzeczenie wydano w sprawie New York State Conference of
Blue Cross & Blue Shield Plans v. Travelers Ins. Co. (514 U.S. 645, 1995 r.).
S¹d Najwy¿szy, w cytowanym orzeczeniu, odst¹pi³ od wyk³adni literalnej na
rzecz wyk³adni celowociowej, stwierdzaj¹c, i¿ restrykcyjna interpretacja
omawianego przepisu nie prowadzi do prawid³owych wniosków. S¹d s³usznie zauwa¿y³, i¿ celem uchwalenia ERISA by³o wypracowanie powszechnie
obowi¹zuj¹cych standardów minimalnych w zakresie planów pracowniczych,
a nie zast¹pienie lub wy³¹czenie ustawodawstwa stanowego. Zdaniem s¹du,
wy³¹czenie aktów lokalnych jest mo¿liwe jedynie w zakresie, w jakim dotycz¹ one wspólnego standardu w zakresie administrowania planami pracowniczymi. W pozosta³ych przypadkach mo¿liwe jest stosowanie rozwi¹zañ stanowych.
Teza orzeczenia wydanego w sprawie Travelers zosta³a sformu³owana
w sposób ogólny. Stosowne doprecyzowanie nast¹pi³o w 2000 r. w g³onym orzeczeniu w sprawie Pegram v. Herdrich (530 U.S. 211). S¹d Najwy¿szy, analizuj¹c sposób funkcjonowania ubezpieczyciela, skupi³ siê na
trybie podejmowania przez niego decyzji dotycz¹cych wiadczeñ medycznych. Przede wszystkim podkrelono, i¿ typowe HMO, PPO czy POS ³¹czy
w sobie funkcjê ubezpieczyciela oraz wiadczeniodawcy. Na podstawie tego
spostrze¿enia S¹d Najwy¿szy wyró¿ni³ dwie grupy decyzji, podejmowanych przez zarz¹dzaj¹cego:
 postanowienia o charakterze administracyjnym (tzw. eligibility decisions), maj¹ce na celu stwierdzenie, czy dana umowa ubezpieczeniowa
obejmuje swym zakresem zaistnia³y stan faktyczny,
 postanowienia o charakterze leczniczym (tzw. treatment decisions), dotycz¹ce procesu diagnostycznego lub leczniczego.
Dokonany podzia³ wywo³uje daleko id¹ce skutki materialne jak i proceduralne. Przede wszystkim, S¹d Najwy¿szy wy³¹czy³ z zakresu stosowania
ERISA wszelkiego rodzaju spory dotycz¹ce kwestii leczniczych (w których zarz¹dzaj¹cy wystêpuje jako wiadczeniodawca), przekazuj¹c je do
w³aciwoci s¹dów stanowych, które s¹ uprawnione do stosowania right to
sue law. Klasyczne sprawy medyczne, dotycz¹ce np. braku zgody pacjenta
17
lub b³êdu w sztuce, mog¹ byæ wiêc rozpatrywane przez s¹dy stanowe .
17

F. Charatan: US Supreme Court bars federal lawsuits against HMOs, British Medical Journal, 2000 r.,
nr 320, s. 1688.
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Spory dotycz¹ce decyzji o charakterze administracyjnym, czyli przede
wszystkim spraw, w których pacjent domaga siê nale¿ytego wykonania zawartej umowy, pozostan¹ w gestii ERISA oraz s¹downictwa federalnego.
W sytuacji gdy szkoda jeszcze nie powsta³a, s¹d federalny naka¿e wykonanie spornego wiadczenia, wzglêdnie zarz¹dzi zwrot kosztów, co w danej
sytuacji powinno byæ dla pacjenta wystarczaj¹ce. Je¿eli szkoda ju¿ nast¹pi³a, a powsta³a na skutek niedbalstwa HMO, w³aciwy bêdzie s¹d stanowy,
gdzie pacjent mo¿e uzyskaæ pe³ne odszkodowanie. Podkrela siê, i¿ jednym z czynników wp³ywaj¹cych na tak¹ a nie inn¹ decyzjê S¹du Najwy¿szego by³a m.in. chêæ odci¹¿enia s¹dów federalnych z obowi¹zku rozpo18
znawania roszczeñ odszkodowawczych .
Podzia³ dokonany przez S¹d Najwy¿szy, jest przeprowadzony doæ czytelnie. Problem pojawia siê natomiast w sytuacji, gdy spornej decyzji nie
mo¿na przypisaæ charakteru administracyjnego lub leczniczego (tzw. po19
stanowienia mieszane  mixed eligibility and treatment decisions) . Klasycznym przyk³adem jest decyzja lekarza pierwszego kontaktu, odmawiaj¹ca skierowania do specjalisty lub wykonania ¿¹danego wiadczenia. Ze
wzglêdu na strukturê wewnêtrzn¹ wiêkszoci HMO takie sytuacje s¹ na
porz¹dku dziennym. Bardzo czêsto zarz¹dzaj¹cy wiadczeniami stosuj¹
ró¿nego rodzaju systemy finansowe, premiuj¹ce lekarzy, którzy w sposób
efektywny ograniczaj¹ koszty zwi¹zane ze wiadczeniami zdrowotnymi.
W praktyce oznacza to najczêciej odmowê przeprowadzenia badañ lub
zabiegów specjalistycznych  Shea v. Esensten (197 F. 3d. 635, 8th Cir.
1997 r.). Na gruncie stanu prawnego sprzed wyroku w sprawie Pegram v.
Herdrich, pacjent (lub jego nastêpca prawny), móg³ jedynie podnieæ stosowne roszczenia przed s¹dem federalnym. Obecnie przyjmuje siê, i¿ wszelkiego rodzaju spory dotycz¹ce decyzji o charakterze mieszanym, mog¹ byæ
rozpoznawane tak¿e przez s¹dy stanowe, co umo¿liwia wytoczenie powództwa w oparciu o niedochowanie nale¿ytej starannoci (negligence). W toku
takiego procesu HMO, lub inny podmiot zarz¹dzaj¹cy wiadczeniami, mo¿e
ponieæ odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ za w³asne czyny, a tak¿e za
20
zachowanie zakontraktowanego lekarza .
Podstaw¹ poci¹gniêcia HMO do odpowiedzialnoci odszkodowawczej
w procesie prowadzonym przed s¹dem stanowym jest wykazanie, ¿e decy18

A. Torrance: HMO liability set back by Supreme Court ruling, Physicians News Digest 2000, nr 9.
Ibidem.
20
T. Knight: Pogram v. Herdrich  The Supreme Court HMO case while the Supreme Court allowed the
HMOs to win the battle, it may have set them up to lose the war, DCBA Brief, 2000 r., nr 9; wg strony internetowej: www.dcba.org.
19
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zja odmawiaj¹ca wiadczenia ma charakter leczniczy lub mieszany (w przeciwnym przypadku sprawa trafi do s¹du federalnego). Je¿eli ubezpieczyciel odmówi udzielenia wiadczenia, powo³uj¹c siê na konkretne postanowienie umowy (dany stan chorobowy nie jest objêty zakresem polisy), jest
to decyzja o charakterze administracyjnym i trafi do s¹du federalnego. Je¿eli decyzja zostanie wydana w oparciu o inne przes³anki, w³aciwe bêdzie
prawo stanowe. W sprawie Benitez v. North Coast Womens Care Medical
th
Group (106 Cal. App. 4 978, 131 Cal. Rptr. 2d 364), wiadczeniodawca
odmówi³ przeprowadzenia zabiegu sztucznej inseminacji ze wzglêdu na
orientacjê seksualn¹ powódki. S¹d stwierdzi³, i¿ wydanej decyzji mo¿na
przypisaæ charakter mieszany, w zwi¹zku z czym sprawa mo¿e byæ rozpoznawana przed s¹dem stanowym. W innej sprawie (Cicio v. Does; 321 F.3d
83, C.A.2, N.Y., 2003), s¹d stwierdzi³, i¿ ubezpieczyciel, który, odmawiaj¹c udzielenia ¿¹danego wiadczenia, proponuje w zamian inne, zachowuje
siê jak lekarz (acts like a doctor), w zwi¹zku z czym podejmuje decyzjê
21
lecznicz¹ lub co najmniej mieszan¹ . Widoczna jest w prawie amerykañskim tendencja orzecznicza, doæ swobodnie interpretuj¹ca pojêcie decyzji
medycznej. Wydaje siê jednak, i¿ odmowa wykonania wiadczenia objêtego zakresem umowy jest typowym sporem kontraktowym, który powinien
zostaæ rozstrzygniêty na gruncie ERISA.

6. Odpowiedzialnoæ podmiotu zarz¹dzaj¹cego
wiadczeniami zdrowotnymi za winê lekarza
Odpowiedzialnoæ podmiotu zarz¹dzaj¹cego wiadczeniami (HMO, PPO
lub POS) za szkody wyrz¹dzone z winy (negligence) lekarza pierwszego
kontaktu jest uzale¿niona od charakteru stosunku prawnego, ³¹cz¹cego danego lekarza z HMO lub innym podobnym mu podmiotem. W systemach
zarz¹dzanej opieki medycznej lekarze mog¹ wykonywaæ swój zawód m.in.
na podstawie: stosunku pracy miêdzy ubezpieczycielem a lekarzem (tzw.
staff model), umowy zlecenia miêdzy ubezpieczycielem a spó³k¹ prawa handlowego (np. spó³k¹ partnersk¹), której cz³onkami s¹ lekarze (group model) lub umowy zlecenia miêdzy ubezpieczycielem a tzw. Individual Practice Association (IPA model), czyli zrzeszeniem prywatnych praktyk lekarskich. W pierwszym przypadku lekarz jest zatrudniony przez ubezpieczyciela. Za swoje us³ugi otrzymuje miesiêczne wynagrodzenie. W drugiej
21

A. Sebok: Can HMO be sue for medical malpractice based on its coverage decisions? A recent federal
appeals case says yes, Find Laws Legal Commentary, wg strony internetowej: www.findlaw.com.
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sytuacji spó³ka zrzeszaj¹ca specjalistów otrzymuje sta³e wynagrodzenie za
ka¿dego pacjenta, bez wzglêdu na to czy uzyska³ on jakiekolwiek wiadczenia. W obu systemach lekarze wiadcz¹ us³ugi przy pomocy infrastruktury stworzonej i utrzymywanej przez ubezpieczyciela. W ostatnim przypadku lekarz przyjmuje pacjenta w prywatnym gabinecie, za co uzyskuje
wynagrodzenie od IPA (w zale¿noci od rodzaju umowy  od pacjenta lub
22
od rzeczywicie wykonanej us³ugi) .
Je¿eli lekarz jest pracownikiem HMO, podstawê odpowiedzialnoci ubezpieczyciela stanowi zasada podw³adnoci (tzw. respondeat superior). Dla jej
zastosowania wymaga siê, by miêdzy lekarzem a HMO istnia³ stosunek zale¿noci, w takiej postaci, która umo¿liwi zwierzchnikowi (HMO, PPO, POS)
kontrolê nad czynnociami wykonywanymi przez podw³adnego (lekarza).
Zgodnie z orzeczeniem w sprawie Rice v. California Lutheran Hospital (27
Cal. 2d 296, 1945 r.), lekarz mo¿e byæ traktowany jako podw³adny szpitala w
rozumieniu zasady respondeat superior, mimo daleko id¹cej samodzielnoci
23
wykonywanego zawodu . Analogicznie, lekarz pierwszego kontaktu bêdzie
wiêc podw³adnym podmiotu zarz¹dzaj¹cego wiadczeniami zdrowotnymi.
Wiêkszoæ lekarzy wiadcz¹cych us³ugi w ramach prywatnego systemu
opieki zdrowotnej nie jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Najczêciej przypisuje siê im status niezale¿nych wykonawców (tzw. independent
contractors). Sam fakt, ¿e lekarz wykonuje swój zawód w prywatnym gabinecie lub przez spó³kê prawa handlowego, nie wy³¹cza automatycznie odpowiedzialnoci podmiotu zarz¹dzaj¹cego wiadczeniami. W takiej sytuacji
pacjent musi wykazaæ, ¿e w ramach stosunku ubezpieczyciel  lekarz, HMO
mog³o wp³ywaæ na zachowanie podmiotu wykonuj¹cego wiadczenia.
S¹d w toku postêpowania rozpatrzy nastêpuj¹ce kwestie:
 stopieñ samodzielnoci lekarza wzglêdem HMO,
 w³asnoci pomieszczeñ oraz narzêdzi, za pomoc¹ których lekarz wiadczy us³ugi,
 sposób, w jaki ustala siê wynagrodzenie lekarza (do pacjenta czy od
wykonanej us³ugi),
24
 treæ umów zawieranych miêdzy lekarzem a HMO .
Je¿eli w oparciu o wspomniane czynniki oka¿e siê, i¿ lekarz dzia³a³ samodzielnie, odpowiedzialnoæ podmiotu zarz¹dzaj¹cego wiadczeniami
zostanie wy³¹czona. Je¿eli jednak okaza³oby siê, i¿ HMO mog³o wp³ywaæ
22

B. Furrow, S. Johnson, T. Jost, R. Schwartz: Health law, cases, materials and problems, USA 1987,
s. 392393.
23
M. Nesterowicz: Prawo cywilne USA, Toruñ 1999, s. 157.
24
R. Miller: Breaking down the wall (ERISA): Theories of recovery against HMOs, wg strony internetowej:
www.mmmpalaw.com  Personal Injury And Wrongful Death Lawyers.
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na decyzje lekarza, ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialnoæ na zasadzie
dorozumianej agencji (tzw. implied agency theory).
Niemo¿noæ poci¹gniêcia ubezpieczyciela do odpowiedzialnoci cywilnej na podstawie zasady podw³adnoci lub dorozumianej agencji nie wy³¹cza automatycznie odpowiedzialnoci ubezpieczyciela za zawinione czyny
niezale¿nych wykonawców. Je¿eli lekarz wykonuje swój zawód samodzielnie, jest wolny od jakichkolwiek nacisków ze strony HMO, pacjentowi pozostaje poci¹gniêcie ubezpieczyciela do odpowiedzialnoci na zasadzie
pozornej agencji (tzw. ostensible/apparent agency). Znajdzie ona zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których HMO wzbudzi³o u pacjenta
uzasadnione przypuszczenie, ¿e lekarz jest pracownikiem podmiotu zarz¹dzaj¹cego wiadczeniami zdrowotnymi25. W takim przypadku za ewentualn¹ szkodê odpowiedzialnoæ poniesie HMO lub inny, podobny podmiot
(Donn v. Praiss; 606 A.2d 862, 1992 r.; Pacificare of Oklahoma, Inc. V.
Burrage; 59 F. 3d 151, 1995 r.).
W sprawie Gilbert v. Sycamore Municipal Hospital (156Ill. 2d 511, 1993 r.)
s¹d stwierdzi³, i¿ lekarz pe³ni¹cy dy¿ur na oddziale intensywnej terapii
w oczach pacjenta jest postrzegany jako pracownik szpitala, co umo¿liwia
odpowiedzialnoæ na zasadzie apparent agency theory. T¹ sam¹ drog¹ pod¹¿y³ s¹d w sprawie Petrovich v. Share Health Plan of Ill. Inc. (719 N.E. 2d 756;
Ill 1999 r.), uzale¿niaj¹c mo¿liwoæ poci¹gniêcia podmiotu zarz¹dzaj¹cego
wiadczeniami do odpowiedzialnoci cywilnej na podstawie teorii pozornej
agencji od wykazania, ¿e:
 HMO wystêpowa³o wzglêdem pacjenta jako rzeczywisty wiadczeniodawca, nie informuj¹c go o statusie zatrudnionych przez ubezpieczyciela lekarzy,
 pacjent zawar³ umowê ze wzglêdu na cechy danego HMO jako wiadczeniodawcy, a nie ze wzglêdu na indywidualne kwalifikacje lekarza
(w sprawie Jones v. Chicago HMO, s¹d uzna³ i¿ reklama ubezpieczyciela, wykorzystuj¹ca wizerunek indywidualnie oznaczonego lekarza
mo¿e wywo³aæ uzasadnione przekonanie, i¿ jest on pracownikiem HMO).
Zgodnie z treci¹ orzeczenia w sprawie Petrovich, je¿eli pacjent wybiera swojego lekarza z listy zaproponowanej przez HMO, zasada apparent
agency theory zawsze znajdzie zastosowanie wzglêdem ubezpieczyciela.
Mo¿e siê on uwolniæ od odpowiedzialnoci, wykazuj¹c, i¿ pacjent zna³ kon26
kretnego lekarza jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia .
25

R. Martin: Movement on vicarious HMO liability, Physicians News Digest, 1998, nr 7.
K. Ristuben, M. Bogdanow: Corporate and Managed Care Liability Update  2000, wg strony internetowej: www.mbbf.com/hmoliab.htm.
26
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Możliwości poprawy sytuacji finansowej
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w świetle aktualnego stanu prawnego
i projektowanych zmian

I. Aktualny stan prawny
1. Status prawny zak³adów opieki zdrowotnej

Zak³ad Opieki Zdrowotnej jest wyodrêbnionym organizacyjnie zespo³em osób i rodków maj¹tkowych utworzonym i utrzymywanym w celu
udzielania wiadczeñ zdrowotnych i promocji zdrowia  stanowi art. 1
1
ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej . Cytowany przepis, okrelaj¹cy cele
dzia³ania zoz-ów jako udzielanie wiadczeñ zdrowotnych oraz promocjê
zdrowia wymusza pewn¹ dwufunkcyjnoæ placówek s³u¿by zdrowia. Nie
mo¿na wiêc za zak³ad opieki zdrowotnej uznaæ jednostki zajmuj¹cej siê
jedynie np. marketingiem, promocj¹ zdrowia, a nie udzielaj¹cej wiadczeñ
medycznych. Praktyka jednak pokazuje, i¿ ju¿ ka¿d¹ instytucjê udzielaj¹c¹
wiadczeñ medycznych mo¿na uznaæ za zoz, albowiem pojêcie promocja
zdrowia czyli dzia³alnoæ, której prowadzenie jest warunkiem sine qua
non uznania danej jednostki za zak³ad opieki zdrowotnej, jest pojêciem na
tyle szerokim, i¿ w rzeczywistoci drugorzêdnym w porównaniu do pojêcia
udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Wprawdzie pojêcia promocja zdrowia nie zdefiniowano w ustawie o zoz-ach, jednak ju¿ udzielanie wiadczeñ zdrowotnych jest sprecyzowane w przywo³anej ustawie. Tak wiêc,
w wietle art. 3 cytowanej ju¿ ustawy wiadczeniem zdrowotnym s¹ dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz
inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych zasady ich wykonywania. W tym samym przepisie
1

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.).
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wymienione s¹ dzia³ania, uwa¿ane w szczególnoci za wiadczenia medyczne, ale nie bêdê przytacza³ tego zestawienia, poniewa¿ tematyka ta
wykracza poza ramy opracowania. Nie budzi w¹tpliwoci ani w doktrynie,
ani w orzecznictwie kwestia dopuszczalnoci dzia³ania zak³adów opieki
zdrowotnej w formie spó³ek prawa handlowego lub spó³ki prawa cywilnego. Mo¿liwoci zdobycia dodatkowych funduszy przez podmioty dzia³aj¹ce w takich formach prawnych s¹ jednak powszechnie znane, wszak nie
ró¿ni¹ siê niczym od mo¿liwoci innych spó³ek. W niniejszym opracowaniu skupi³em siê wiêc na mo¿liwociach skorzystania z instrumentów rynku finansowego lub instrumentów stricte prawnych przez samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, przyrównuj¹c mo¿liwoci podmiotów
powszechnie uznawanych za przedsiêbiorców do to¿samych mo¿liwoci
spzoz-ów. Nie bêdê skupia³ siê równie¿ na problemie podmiotowoci gospodarczej spzoz-ów, ten problem bowiem zosta³ ju¿ dog³êbnie przeanali2
zowany w 13 numerze Prawa i Medycyny przez Urszulê Drozdowsk¹ .
Przejdmy zatem do meritum.
2. Emisja obligacji przez samodzielne publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej

Obligacje s¹ to papiery wartociowe emitowane w serii, w których to
emitent stwierdza, i¿ jest d³u¿nikiem w³aciciela obligacji (obligatariusza)
i zobowi¹zuje siê wobec niego do spe³nienia okrelonego wiadczenia,
przede wszystkim do wykupu od niego obligacji. wiadczenie to zazwyczaj polega na zap³acie nale¿noci g³ównej wraz z odsetkami na sposób
sprecyzowany w warunkach emisji. Czy obligacje stanowi¹ alternatywê dla
kredytu? Jak najbardziej. Funkcja kredytowa obligacji wyra¿a siê tym, ¿e
emitent dziêki emisji uzyskuje kapita³, którym mo¿e rozporz¹dzaæ. Niestety, liczba podmiotów mog¹cych korzystaæ z tego instrumentu jest ograni3
czona. W ustawie o obligacjach wymienione s¹ bowiem podmioty maj¹ce
mo¿liwoæ emisji obligacji. S¹ to m.in. podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
gospodarcz¹ oraz posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹, dalej  gminy, województwa i inne podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹, upowa¿nione do emi2

U. Drozdowska: Status prawny samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2002, nr 11; U. Drozdowska, M. Zaremba: Problematyka podmiotowoci gospodarczej zak³adów opieki
zdrowotnej na tle wybranych orzeczeñ Naczelnego S¹du Administracyjnego, Prawo i Medycyna 2003, nr 13.
3
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1300).
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sji obligacji na podstawie innych ustaw. Jest to wyliczenie enumeratywne.
Nale¿y w tym miejscu postawiæ pytanie, czy samodzielny publiczny zak³ad
opieki zdrowotnej zalicza siê do grona którego z wymienionych podmiotów? Przeledmy treæ przepisu. Do dyspozycji art. 2 ust. 1 ewidentnie nie
pasuje, albowiem nie prowadzi dzia³alnoci gospodarczej, a w ka¿dym razie ten pogl¹d jest mocno kontrowersyjny. Nie mo¿na ryzykowaæ emisji
obligacji bez podania podstawy prawnej emisji, albowiem mo¿e to skutkowaæ nawet jej niewa¿noci¹, a w konsekwencji procesami s¹dowymi z niedosz³ymi obligatariuszami o zwrot rodków przeznaczonych przez nich na
zakup obligacji oraz utraconej korzyci z tytu³u nieulokowania przez obligatariuszy kwot w inny, zgodny z prawem, sposób. Emisja obligacji przez
podmiot do tego nieuprawniony jest ponadto zagro¿ona kar¹ pozbawienia
wolnoci od 6 miesiêcy do 5 lat dla osoby odpowiedzialnej za dokonanie
emisji i kar¹ grzywny do 5 000 000 z³ (art. 38 ustawy). Mo¿na ewentualnie zastanowiæ siê nad mo¿liwoci¹ dopasowania spzoz do dyspozycji
art. 2 ust. 3, niemniej jednak wymaga ona koniecznie szczegó³owego upowa¿nienia dotycz¹cego emisji obligacji dla spzoz nadanego przepisami innej ustawy. A takiego upowa¿nienia trudno siê doszukaæ w jakimkolwiek
akcie normatywnym. Czy jednak to oznacza, i¿ spzoz nie ma mo¿liwoci
pozyskania funduszy z emisji obligacji? Wydaje siê, i¿ istnieje taki sposób.
Wynika on ze wspomnianej ju¿ dyspozycji art. 2 ust. 1 ustawy o obligacjach. Stanowi on, i¿ obligacje mog¹ emitowaæ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹. Na pocz¹tek nale¿y
siê zastanowiæ, mo¿liwoæ za³o¿enia jakich podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ posiada spzoz? Z ca³¹ pewnoci¹ s¹ to spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ oraz fundacje. Za pomoc¹ obydwu tych form
prawnych mo¿na prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Dalszy tok
rozumowania przeledmy na podstawie spó³ki z o.o. Gdyby przyj¹æ za³o¿enie, i¿ spzoz zak³ada spó³kê z o.o., któr¹ jako w³aciciel kontroluje
i w której statucie jest zaznaczone, i¿ zysk z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej jest przekazywany na konto spzoz-u, porednio stworzono by
mo¿liwoæ pozyskania funduszy dla spzoz poprzez emisjê obligacji. Konkluduj¹c, nie ma zatem prawnych, moim zdaniem, mo¿liwoci emisji obligacji bezporednio przez spzoz, wydaje siê natomiast, i¿ istnieje taka mo¿liwoæ w przypadku emisji stworzonego przezeñ podmiotu prawnego, np.
spó³ki z o.o. Aby spzoz móg³ samodzielnie emitowaæ papiery wartociowe,
jakimi s¹ obligacje, musi zostaæ stworzony mechanizm ustawowy, polegaj¹cy albo na uwzglêdnieniu spzoz-ów w ustawie o obligacjach, albo na da-
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niu spzoz-om w akcie prawnym rangi ustawowej mo¿liwoci emisji obligacji. Ustawodawca przymierza siê do zastosowania tego drugiego rozwi¹zania  co omówiê poni¿ej.
3. Pomoc publiczna dla samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej

Sytuacja w s³u¿bie zdrowia jest bardzo trudna, pojawiaj¹ siê coraz to
nowe pomys³y na zmianê sposobu jej finansowania; nad popraw¹ kondycji
spzoz-ów pracuje ju¿ kilka niezale¿nych od siebie grup ekspertów. Wszyscy zgadzaj¹ siê co do jednego  w polskim systemie ubezpieczeñ zdrowotnych jest za ma³o rodków finansowych. Rozwi¹zañ jest kilka  czêciowa
odp³atnoæ za niektóre ze wiadczeñ, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeñ zdrowotnych. Podnosz¹ siê równie¿ g³osy ¿¹daj¹ce kolejnej ju¿
akcji odd³u¿eniowej przedsiêwziêtej przez bud¿et pañstwa. Nale¿y siê zastanowiæ, czy jest mo¿liwa akcja odd³u¿eniowa polskich spzoz-ów, patrz¹c
z punktu widzenia aktualnych mechanizmów pozwalaj¹cych bud¿etowi pañstwa na pomoc publiczn¹ dla przedsiêbiorców, uregulowanych w ustawie
o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców4 , czy mo¿e nale¿a³oby stworzyæ mo¿liwoci odd³u¿enia spzozów w innym akcie ustawowym. Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, i¿ udzielanie
pomocy jest niedopuszczalne, chyba ¿e pomoc ta jest udzielana zgodnie
z warunkami okrelonymi w niniejszej ustawie lub w ratyfikowanych umowach miêdzynarodowych reguluj¹cych udzielanie pomocy, których stron¹
jest Rzeczpospolita Polska, w szczególnoci w Uk³adzie Europejskim ustanawiaj¹cym stowarzyszenie miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ z jednej strony,
a Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi z drugiej strony  sporz¹dzonym w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.. W art. 1 stwierdzono, i¿ Ustawa okrela warunki dopuszczalnoci, zasady udzielania oraz
nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiêbiorców. Ustawa ta zast¹pi³a ustawê o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicz5
nej dla przedsiêbiorców , zmiana by³a konieczna ze wzglêdu na dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymogów unijnych. Zakres podmiotowy ustawy z 2002 roku okrela art. 7 ust. 9, stanowi¹cy, i¿ przez pojêcie
4

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141, poz. 1177 z pón. zm.). Ustawa ta zosta³a uchylona przez art.
71 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz. U. Nr
123, poz. 1291) (przyp. red.).
5
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 z pón. zm.).
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przedsiêbiorcy w rozumieniu ustawy o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców nale¿y rozumieæ przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e spó³kê cywiln¹. Czy przywo³any przepis odwo³uje siê do ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej, a tym samym nie mo¿na zastosowaæ ustawy w stosunku do samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej? Moim
zdaniem  tak. Na takim te¿ stanowisku stanê³o Ministerstwo Finansów,
które (wprawdzie na gruncie nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy z 30 czerwca
2000 r.) stwierdzi³o, i¿ samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej nie s¹ przedsiêbiorcami, a wiêc przepisy ustawy o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców nie maj¹ tu zastosowania6. Na gruncie obowi¹zuj¹cej ustawy nie ma mo¿liwoci przekazania
rodków spzoz-om. Nie widzê równie¿ takiej mo¿liwoci na podstawie przepisów innych ustaw. Podobnie jednak jak w przypadku emisji obligacji,
tak¹ mo¿liwoæ przewiduje projekt Rady Ministrów przed³o¿ony Sejmowi.
4. Zdolnoæ upad³ociowa i uk³adowa samodzielnych
publicznych ZOZ-ów

Zdolnoæ uk³adowa, jak i upad³ociowa s¹ bardzo wa¿nymi przymiotami ka¿dego przedsiêbiorcy. W momencie, kiedy wskutek wyj¹tkowych
i niezale¿nych od niego okolicznoci zaprzesta³ on p³acenia d³ugów, lub
zamierza zaprzestaæ ich p³acenia, mo¿e ¿¹daæ otwarcia postêpowania upad³ociowego celem np. zawarcia uk³adu z wierzycielami. Znów punktem
wyjcia jest pojêcie przedsiêbiorcy, a kluczowym w tej kwestii okrelenie,
7
czy w rozumieniu ustawy  Prawo upad³ociowe i naprawcze spzoz jest
przedsiêbiorc¹. Sprawa ta jest  jak¿eby inaczej  dyskusyjna. Nale¿y podkreliæ, i¿ temat zdolnoci upad³ociowej i naprawczej spzoz by³ ju¿ przed8
miotem rozwa¿añ S¹du Najwy¿szego . Postanowienie S¹du Najwy¿szego
zapad³o na gruncie nieobowi¹zuj¹cych w tej chwili przepisów  rozporz¹9
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej  Prawo o postêpowaniu uk³adowym .
Stan faktyczny w sprawie rozwa¿anej przez SN przedstawia³ siê nastêpuj¹co: S¹d Rejonowy z siedzib¹ w E. umorzy³ postêpowanie uk³adowe
wszczête z wniosku spzoz, uznaj¹c, i¿ wnioskodawca nie ma zdolnoci uk³a6

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. nr GN - 8/DH/06/08/2001.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 534 z pón. zm.).
8
Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 26 kwietnia 2002 r. IV CKN 1667/00.
9
Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika 1934 r.  Prawo o postêpowaniu
uk³adowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836).
7
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dowej, a zdolnoæ tak¹ posiadaj¹ tylko i wy³¹cznie jednostki wyposa¿one
w zdolnoæ upad³ociow¹. Abstrahuj¹c ju¿ od naruszenia przepisów procedury przez S¹d Rejonowy, który uwa¿aj¹c, i¿ wniosek jest niezasadny
z powodu braku zdolnoci uk³adowej wnioskodawcy, powinien by³ wniosek odrzuciæ, a nie postêpowanie umorzyæ, to S¹d Rejonowy uzna³, i¿ zdolnoci upad³ociowej spzoz nie posiada, co wynika z art. 60 ustawy o zozach, który stanowi, i¿ w razie braku mo¿liwoci pokrycia ujemnego wyniku
finansowego we w³asnym zakresie przez spzoz, odpowiedzialnoæ ponosi
organ nadzorczy. Odebranie prawa do wszczêcia postêpowania uk³adowego w wietle nowych przepisów, zawartych w ustawie Prawo upad³ociowe
i naprawcze, jest spowodowane zmian¹ systematyki i hierarchii pomiêdzy
postêpowaniem upad³ociowym a uk³adowym. Do 30 wrzenia 2003 r.
postêpowanie upad³ociowe oraz postêpowanie uk³adowe by³y niezale¿ne
od siebie, co wyra¿a³o siê, miêdzy innymi, w uregulowaniu obydwu postêpowañ w odrêbnych, równorzêdnych aktach prawnych. W wietle nowych
przepisów zg³oszenie uk³adu mo¿e siê tylko odbyæ w przypadku zaistnienia przes³anek og³oszenia upad³oci, uk³ad zg³asza siê bowiem w ramach
postêpowania upad³ociowego. Powinno ulec te¿ uprawdopodobnieniu, i¿
w drodze uk³adu wierzyciele zostan¹ zaspokojeni w wy¿szym stopniu, ni¿
zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postêpowania upad³ociowego
obejmuj¹cego likwidacjê maj¹tku d³u¿nika (art. 14 ust. 1). Natomiast
w stosunku do spzoz-ów ta mo¿liwoæ jest wy³¹czona z mocy cytowanego
ju¿ wy¿ej art. 6 ust. 3: Nie mo¿na og³osiæ upad³oci publicznych samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej. W wietle wiêc nowych przepisów reguluj¹cych postêpowanie upad³ociowe i uk³adowe spzoz nie posiada zdolnoci uk³adowej ani zdolnoci upad³ociowej.

II. W wietle projektowanych zmian
5. Status prawny spó³ek u¿ytecznoci publicznej

Szeroko dyskutowany, nie tylko wród osób zwi¹zanych na co dzieñ ze
s³u¿b¹ zdrowia, jest projekt ustawy, przed³o¿ony Sejmowi przez Radê Mi10
nistrów RP . Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
sytuacja finansowa publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (...) wymaga
10

Projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej  druk
sejmowy nr 2278.
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podjêcia pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy gospodarki finansowej
i wprowadzenia mechanizmów uniemo¿liwiaj¹cych dalsze niekontrolowane narastanie zobowi¹zañ w przysz³oci. Ustawa, przy za³o¿eniu, ¿e wejdzie w ¿ycie, bêdzie mia³a zastosowanie do samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 osób. Samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej nie podlegaj¹ce przekszta³ceniu
w spó³kê u¿ytecznoci publicznej podlegaj¹ likwidacji albo przekszta³ceniu w zak³ad bud¿etowy lub jednostkê bud¿etow¹. Ustawa ma na celu restrukturyzacjê finansow¹ publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Restrukturyzacji maj¹ podlegaæ zobowi¹zania publicznoprawne oraz cywilnoprawne
spzoz oraz indywidualne roszczenia pracownicze wynikaj¹ce z art. 4 a ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (popu11
larna ustawa 203) . G³ównym za³o¿eniem projektu ustawy jest przekszta³cenie siê dotychczasowych samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej w spó³ki kapita³owe prawa handlowego, dzia³aj¹ce jako spó³ki
u¿ytecznoci publicznej. Kontroluj¹cym dan¹ spó³kê pozosta³yby w³adze
publiczne  samorz¹d terytorialny, Skarb Pañstwa lub pañstwowa uczelnia
medyczna. Spó³ka u¿ytecznoci publicznej, powsta³a wskutek przekszta³cenia z spzoz, wst¹pi³aby, jak opisuje uzasadnienie do projektu ustawy, we
wszystkie stosunki prawne, których pomiotem by³ samodzielny publiczny
zak³ad opieki zdrowotnej, bez wzglêdu na charakter prawny tych stosunków. Pojêcie u¿ytecznoæ publiczna nie jest obce polskiemu prawu. Jak
stanowi art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej. Czym charakteryzuj¹ siê zadania wykonywane w ramach u¿ytecznoci publicznej? Jak twierdzi Cezary Banasiñski, s¹ to zadania w³asne jednostek samorz¹du terytorialnego, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej w drodze wiadczenia us³ug powszechnie dostêp12
nych . Na ten temat wypowiedzia³ siê równie¿ Trybuna³ Konstytucyjny,
który stwierdzi³, i¿ nie jest istotne, jak¹ formê prawn¹ przybierze jednostka
wykonuj¹ca zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej, istotny jest cel,
którym powinno byæ zaspokajanie potrzeb zbiorowych spo³eczeñstwa nale¿¹cych do sfery zadañ publicznych; jednoczenie dzia³alnoæ tych jednostek
11

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjowanym systemie kszta³towania przyrostu
przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw i zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45).
12
Cezary Banasiñski: w: Prawo gospodarcze  zagadnienia administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowski
i M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 165.
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nie mo¿e byæ nastawiona na maksymalizacjê zysku . W projekcie ustawy
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej uwzglêdniona jest zmiana art. 35 b ustawy o zoz-ach, który otrzymaæ
na brzmienie: Spó³k¹ u¿ytecznoci publicznej jest zak³ad opieki zdrowotnej, bêd¹cy spó³k¹ kapita³ow¹, w której co najmniej 75% akcji lub udzia³ów
nale¿y do Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, lub pañstwowej jednostki medycznej (...). W zakresie nieuregulowanym w ustawie
do spó³ki u¿ytecznoci publicznej stosuje siê przepisy Kodeksu Spó³ek Handlowych. Z kolei nowy art. 36 c stanowi, i¿ Zawi¹zanie spó³ki u¿ytecznoci publicznej nastêpuje z uwzglêdnieniem przepisów Kodeksu spó³ek handlowych i przepisów ustawy (...). Projekt przewiduje ponadto przekazanie
spó³kom u¿ytecznoci publicznej gruntów, lokali co najmniej w u¿ytkowanie
wieczyste. Samodzielnoæ spó³ek u¿ytecznoci publicznej bêdzie jednak ograniczona, poniewa¿ bêd¹ one dzia³a³y w sferze nie w pe³ni poddawalnej rynkowi  nadal bêdzie siê do nich stosowa³o Prawo zamówieñ publicznych (co
jest w pe³ni uzasadnione  wszak 75% udzia³ bêdzie w posiadaniu jednostek
zwi¹zanych ze Skarbem Pañstwa).
6. Emisja obligacji przez samodzielne publiczne
zak³ady opieki zdrowotnej

Projekt przewiduje ponadto mo¿liwoæ porêczania przez Skarb Pañstwa
emisji obligacji przez spzoz-y. W rozdziale 4 ustawy jest okrelone, i¿ celem uzyskania rodków na restrukturyzacjê finansow¹ zak³ad mo¿e m.in.
emitowaæ obligacje. W wietle nowych przepisów powstaje zatem podstawa prawna do emisji obligacji bezporednio przez samodzielne publiczne
zak³ady opieki zdrowotnej, której nie by³o w ustawie o obligacjach ani ¿adnym innym akcie prawnym.
7. Pomoc publiczna dla samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej

Krêgos³upem finansowym projektu ustawy jest mo¿liwoæ restrukturyzacji zobowi¹zañ publicznoprawnych spzoz-ów. W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdzono, i¿ zobowi¹zania publicznoprawne, m.in. z tytu13
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Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego z 12 marca 1997 r., OTK 1997, nr 1, poz. 14.
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³u podatków wobec bud¿etu pañstwa oraz nale¿noci celnych, sk³adek
i wp³at na fundusze celowe, zostan¹ umorzone przez wierzycieli po spe³nieniu warunków restrukturyzacji. Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej daje wiêc prawn¹ mo¿liwoæ i stwarza mechanizmy dla przekazania rodków finansowych przez
bud¿et pañstwa i umorzenia publicznoprawnych zobowi¹zañ spzoz-ów.
8. Zdolnoæ upad³ociowa i uk³adowa spó³ek
u¿ytecznoci publicznej

Du¿¹ zmian¹ bêdzie natomiast wejcie przez placówki s³u¿by zdrowia, dzia³aj¹ce jako spó³ki u¿ytecznoci publicznej pod rygor ustawy 
Prawo upad³ociowe i naprawcze. Jak ju¿ wspomnia³em, S¹d Najwy¿szy
uzna³, i¿ spzoz-y mia³y zdolnoæ uk³adow¹ na podstawie rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej  Prawo o postêpowaniu uk³adowym. Wedle zdania autorów, uzasadnienia do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, spzoz-y
nie maj¹ ju¿ zdolnoci uk³adowej na gruncie nowych przepisów  Prawa
upad³ociowego i naprawczego. Z powodów omówionych powy¿ej nale¿y siê z takim zdaniem zgodziæ. Tymczasem wejcie w ¿ycie ustawy
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej w takiej formie projektu rz¹dowego spowoduje pozyskanie przez
spzoz-y nie tylko zdolnoci uk³adowej, ale i upad³ociowej. W art. 44
projektu stwierdzone jest, i¿ w ustawie  Prawo upad³ociowe i naprawcze uchyla siê art. 6 ust. 3. Wyj¹tkiem tu bêd¹ tylko placówki z tzw. Krajowej Sieci Szpitali, czyli sieci placówek s³u¿by zdrowia szczególnie
wa¿nych dla realizacji celów polityki zdrowotnej pañstwa. W stosunku
do placówek nale¿¹cych do Krajowej Sieci Szpitali, wedle postulowanych zmian, bêdzie mog³a byæ og³oszona upad³oæ dopiero wtedy, kiedy
nie dojdzie do zawarcia uk³adu po og³oszeniu przez s¹d upad³oci spó³ki
u¿ytecznoci publicznej z mo¿liwoci¹ og³oszenia uk³adu. Natomiast
w przypadku, kiedy spó³ka w³¹czona do Krajowej Sieci Szpitali udziela
jedynych w województwie wiadczeñ zdrowotnych okrelonego rodzaju
i nie ma mo¿liwoci przejêcia przez inn¹ spó³kê obowi¹zku udzielania
tych wiadczeñ, wniosek o og³oszenie upad³oci mo¿na zg³osiæ tylko
i wy³¹cznie po uzyskaniu pozytywnej opinii na ten temat ministra w³aciwego do spraw zdrowia.
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9. Spó³ki u¿ytecznoci publicznej jako przedsiêbiorcy

Spó³ki u¿ytecznoci publicznej bêd¹ dzia³a³y w formie spó³ek kapita³owych. Jak stanowi art. 2 ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej Przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemaj¹ca osobowoci prawnej spó³ka prawa handlowego, która zawodowo,
we w³asnym imieniu podejmuje i wykonuje dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Z tego przepisu wywodziæ mo¿na prawo placówek zajmuj¹cych siê promocj¹ zdrowia i udzielaniem wiadczeñ medycznych do dzia³ania w innych
formach organizacyjnych ni¿ wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy
o zoz-ach. Taki pogl¹d jest ju¿ utrwalony w praktyce, na rynku dzia³a wiele
niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej w formie spó³ek prawa handlowego. Oprócz tego zagadnienie, czy wiadczenia zdrowotne mog¹ byæ
udzielane tak¿e przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, by³o przedmiotem rozwa¿añ S¹du Najwy¿szego. W odpowiedzi na pytanie prawne
postawione przez S¹d Wojewódzki w Rzeszowie, S¹d Najwy¿szy w uchwale
z dnia 22 wrzenia 1995 r. stwierdzi³, i¿ prowadzenie dzia³alnoci leczniczo-stomatologicznej jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, gdy¿ stanowi szeroko rozumiane us³ugi. Uznaj¹c, i¿ spó³ka zaczê³a prowadziæ tak¹ dzia³al14
noæ w celu gospodarczym S¹d Najwy¿szy uzna³, i¿ niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej: spó³ki prawa handlowego lub spó³ki cywilne, prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
grudnia 1998 r. o dzia³alnoci gospodarczej. Opieraj¹c siê m.in. na tym orzeczeniu mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ spó³ki u¿ytecznoci publicznej  spó³ki
kapita³owe  bêd¹ uznane za przedsiêbiorców. Poza tym, projekt
art. 35 b ust. 8 ustawy o zoz-ach brzmi: Spó³ka u¿ytecznoci publicznej
mo¿e uzyskaæ wpis do rejestru przedsiêbiorców, po uzyskaniu wpisu do
rejestru okrelonego w art. 12. Rejestr, o którym mowa w art. 12 ustawy
o zoz-ach, to rejestr prowadzony przez Ministra Zdrowia lub w³aciwego
miejscowo wojewodê. Zmieniona zostanie równie¿ ustawa o Krajowym
15
Rejestrze S¹dowym . Art. 50 ustawy o KRS, który brzmi obecnie: Je¿eli
podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje
dzia³alnoæ gospodarcz¹, podlega obowi¹zkowi wpisu tak¿e do rejestru
przedsiêbiorców, z wyj¹tkiem samodzielnego publicznego zak³adu opieki
zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego. Natomiast wedle projektu,
14
15
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Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 22 wrzenia 1995 r. III CZP 15/95, OSNC 1996, nr 1, poz. 6.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym Dz. U. Nr 17, poz. 209.
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z przepisu tego powinno usun¹æ siê wyj¹tek dotycz¹cy spzoz-ów. W wietle przywo³anych przepisów projektu nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoci, i¿ spó³ka u¿ytecznoci publicznej winna byæ uznana i traktowana jako przedsiêbiorca prowadz¹cy szczególnego rodzaju dzia³alnoæ  maj¹c¹ na celu zaspokajanie potrzeb spo³eczeñstwa (dzia³alnoæ u¿ytecznoci publicznej).
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Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

1. Uwagi ogólne
16 kwietnia 2003 r. w Atenach zosta³ podpisany Traktat Akcesyjny miêdzy 15 krajami Unii Europejskiej a 10 krajami kandyduj¹cymi. W rezultacie zawarcia powy¿szego Traktatu Polska z dniem 1 maja 2004 r. sta³a siê
cz³onkiem Unii Europejskiej. Jedn¹ z podstawowych zasad unijnego porz¹dku prawnego jest zasada bezporedniego skutku, zgodnie z któr¹ prawa Wspólnoty maj¹ bezporednie znaczenie dla polskiego wewnêtrznego
porz¹dku prawnego. Ponadto prawo wspólnotowe ma prymat nad prawem
krajowym, co oznacza jego pierwszeñstwo w wypadku rozbie¿nych uregulowañ dotycz¹cych tej samej kwestii w prawie krajowym. Dlatego te¿ niezbêdne jest obecnie poznawanie dorobku prawnego Unii Europejskiej
i jej polityki w poszczególnych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Jedn¹ z takich dziedzin jest ochrona zdrowia.
Unia Europejska nie odgrywa zasadniczo formalnej roli w dziedzinie
opieki zdrowotnej. Nie istniej¹ bowiem normy unijne w zakresie organizacji opieki zdrowotnej. Organizacja s³u¿by zdrowia i systemu ubezpieczeñ
zdrowotnych nale¿y do kompetencji pañstw cz³onkowskich. Kraje te we
w³asnym zakresie kszta³tuj¹ swoje w³asne systemy ochrony zdrowia. Systemy ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹. Ró¿nica dotyczy przede wszystkim sposobu finansowania. Ubezpieczeniowe systemy opieki zdrowotnej funkcjonuj¹ we Francji, Holandii, Luksemburgu i Niemczech. Systemy oparte na podatkach ogólnych dzia³aj¹
w Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we W³oszech. Belgia i Grecja to kraje, w których obowi¹zuj¹ systemy
mieszane.
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Analizuj¹c ród³a, w szczególnoci prawa pierwotnego Wspólnot, bardzo trudno doszukaæ siê regulacji w zakresie ochrony zdrowia. Najwczeniejsze odniesienie do szeroko rozumianej ochrony zdrowia w prawie pierwotnym UE znajduje siê w Traktacie Rzymskim, nastêpne za dopiero
w Jednolitym Akcie Europejskim, a tak naprawdê konkretne i znacz¹ce 
w Traktacie z Maastricht przeniesione nastêpnie do Traktatu z Amsterdamu. Traktat Rzymski z 1957 r. ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ w art. 51 zak³ada³ jako jeden z podstawowych celów Wspólnoty
poprawê warunków pracy i ¿ycia. Jednolity Akt Europejski z 1987 r. zak³ada³ wprowadzenie wspólnego rynku gospodarczego, a tak¿e przez zapisy
art. 100A wprowadza³ podjêcie inicjatyw ustawodawczych reguluj¹cych
kwestiê ochrony zdrowia i ochrony konsumentów. Dnia 11 listopada 1991 r.
Rada i ministrowie zdrowia pañstw cz³onkowskich wydali rezolucjê doty1
cz¹c¹ kluczowych zagadnieñ w zakresie polityki ochrony zdrowia . Rezolucja ta stanowi³a, ¿e okrelenie zasad organizacji i finansowania s³u¿by
zdrowia nale¿y do pañstw cz³onkowskich. Wskazywa³a ponadto potrzebê
wspó³pracy i wymiany informacji pomiêdzy pañstwami w tym zakresie.
Jednak dopiero w Traktacie z Maastricht z 1992 r po raz pierwszy zapisano
d¹¿enie Unii Europejskiej do wysokiego poziomu ochrony zdrowia2 . Treæ
art. 129 powy¿szego Traktatu wpisano do Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r.
jako art. 152. Zgodnie z art. 152 Traktatu Amsterdamskiego, który wszed³
w ¿ycie 1 maja 1999 r. dzia³alnoæ Unii Europejskiej w zakresie organizacji
opieki zdrowotnej w zasadzie ogranicza siê do:
1) rodków ustanawiaj¹cych wysokie standardy jakoci i bezpieczeñstwa
narz¹dów, substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i jej pochodnych,
2) rodków podejmowanych w celu ochrony zdrowia publicznego w obszarach weterynarii i ochrony rolin,
3) ochrony i poprawy zdrowia ludzi, wy³¹czaj¹c harmonizacjê jakichkol3
wiek przepisów prawa pañstw cz³onkowskich .
Art. 152 Traktatu z Amsterdamu stanowi podstawow¹ regulacjê w zakresie ochrony zdrowia w prawie UE. Nak³ada na Wspólnotê obowi¹zek
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego przy okrelaniu i urzeczywistnianiu wszelkich polityk i dzia³añ oraz wyznacza kierunek
dzia³añ Wspólnoty, maj¹cy na celu zapobieganie chorobom i dolegliwociom ludzkim oraz usuwanie róde³ zagro¿eñ dla zdrowia ludzkiego4.
1

Dz. U. WE 1991, C304/5.
Por. art. 129 Traktatu z Maastricht z 1992 r.
3
Por. art. 152 ust. 4 Traktatu z Amsterdamu z 1997 r.
4
Por. art. 152 ust. 1 Traktatu z Amsterdamu z 1997 r.
2
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Wspólnota uzupe³nia dzia³ania pañstw cz³onkowskich w celu zmniejszenia
szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii. Regulacje prawa Wspólnot
w zakresie ochrony zdrowia s¹ bardzo lakoniczne, pozostawiaj¹c tym samym du¿¹ autonomiê pañstwom cz³onkowskim. Poza Traktatem z Amsterdamu do przepisów reguluj¹cych bezporednio dziedzinê ochrony zdrowia
nale¿y zaliczyæ dokumenty (w szczególnoci dyrektywy) dotycz¹ce swo5
bodnego przep³ywu us³ug medycznych i profesjonalistów medycznych .
Ponadto niektóre dokumenty WE, których treæ oddzia³ywa na poziom zdrowia ludzi (np. przepisy dotycz¹ce ¿ywnoci, tytoniu, narkotyków, ochrony
rodowiska i konsumentów) nale¿y zaliczyæ do szeroko rozumianych regulacji dotycz¹cych ochrony zdrowia. Przyk³adowo, 18 lipca 1989 r. Rada
i ministrowie zdrowia pañstw cz³onkowskich wydali rezolucjê dotycz¹c¹
6
zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych . Pal¹cy mog¹ zgodnie z
powy¿sz¹ rezolucj¹ paliæ tylko w cile oznaczonych miejscach.
Dzia³ania Wspólnoty w konkretnych okrelonych przez ni¹ dziedzinach
zwi¹zanych ze zdrowiem ludzkim (np. narkomanii) maj¹ w³aciwie charakter subsydiarny z wy³¹czeniem zakresu przedmiotowego ustanowionego w art. 152 ust. 4 Traktatu Amsterdamskiego. Stanowisko powy¿sze powoduje w zasadzie brak koniecznoci harmonizacji prawa w zakresie ochrony zdrowia pañstw cz³onkowskich z prawem Wspólnot. Wspólnotowa polityka w zakresie ochrony zdrowia dopiero nabiera konkretnych kszta³tów
i ma charakter uzupe³niaj¹cy (pomocniczy) w stosunku do dzia³añ pañstw.

2. Programy dzia³añ UE w zakresie zdrowia publicznego
Zdrowie publiczne jest tym zagadnieniem z zakresu ochrony zdrowia,
którym regulacje prawne Wspólnot przyznaj¹ priorytet. Zgodnie z art. 152
ust.1 Traktatu z Amsterdamu dzia³anie Wspólnoty nakierowane jest na poprawê zdrowia publicznego i obejmuje w szczególnoci zwalczanie epidemii poprzez wspieranie badañ nad ich przyczynami i rozprzestrzenianiem
siê oraz zapobieganie im, a tak¿e edukacjê zdrowotn¹. Dzia³ania Wspólnoty uzupe³niaj¹ w powy¿szym zakresie politykê w³asn¹ krajów cz³onkow7
skich . Dzia³anie Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego w pe³ni
5
Szerzej kwestia swobody wiadczenia us³ug medycznych i wzajemnego uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych pkt 3 nin. artyku³u.
6
Dz. U. WE 1989 C 189/1.
7
Por. art. 152 ust.1 zd. 2 Traktatu z Amsterdamu z 1997 r.
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szanuje odpowiedzialnoæ pañstw cz³onkowskich za organizacjê i wiad8
czenie us³ug zdrowotnych i opieki medycznej .
W 1998 r. Komisja Europejska wskaza³a trzy priorytety w dziedzinie
zdrowia publicznego:
1) poprawa systemów informacyjnych w celu wzmocnienia zdrowia publicznego,
2) poprawa systemów szybkiego reagowania na zagro¿enia zdrowotne
o charakterze sanitarno-epidemiologicznym,
3) podjêcie walki z negatywnymi determinantami zdrowia.
W latach 90. Komisja Europejska zaproponowa³a wdro¿enie wspólnotowych programów zdrowotnych w dziedzinie zdrowia publicznego.
W rezultacie Komisja Europejska przyjê³a priorytetowy program dzia³ania UE w zakresie zdrowia publicznego na lata 20012006 wraz z now¹
strategi¹ dotycz¹c¹ zdrowia. Program ten sk³ada siê z dwóch elementów.
Pierwszym z nich jest dookrelona polityka ochrony zdrowia, drugim za
wzrost zaanga¿owania instytucji UE w poprawê i promocjê zdrowia. Parlament Europejski i Rada UE przyjê³y 23 wrzenia 2002 r. Program dzia³añ Wspólnoty w dziedzinie Zdrowia Publicznego na lata 20032008. Program ten zast¹pi³ 8 dotychczasowych programów (zwalczanie nowotworów, zwalczanie AIDS i chorób zakanych, zwalczanie uzale¿nieñ od narkotyków, promocja zdrowia, zwalczanie chorób zwi¹zanych z zanieczyszczeniem rodowiska, zwalczanie rzadkich chorób, zapobieganie urazom,
9
monitorowanie zdrowia) . Uczestnikami programu s¹ instytucje z 15 krajów cz³onkowskich UE, Islandia, Norwegia i Lichtenstein oraz kraje kandyduj¹ce z wyj¹tkiem Litwy. Cz³onkostwo Polski w Programie opiera siê
na decyzji Rady Stowarzyszenia UE i Polski nr 1/2002 z 28 lutego 2002 r.
przyjmuj¹cej ogólne zasady i warunki uczestnictwa Polski w programach
wspólnotowych. Bud¿et Programu na lata 2003-2008 wynosi 312 milionów euro. Cele obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia 2003 r. Programu, to:
1) poprawa informacji i wiedzy, które s³u¿¹ rozwojowi infrastruktury zdrowia publicznego (m.in. budowa baz danych i system ich przekazywania),
2) zwiêkszenie zdolnoci szybkiego i skoordynowanego reagowania na zagro¿enia zdrowotne,
8

Art. 152 ust. 5 Traktatu z Amsterdamu z 1997 r.
Por. J. Jaszczyk: Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego, Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, materia³y szkoleniowe 2003.
9
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3) promocja zdrowia i zapobieganie chorobom przez oddzia³ywanie na
wskaniki zdrowotne w zakresie polityki we wszystkich obszarach i dzia10
³aniach Wspólnoty .
Nurty tematyczne programu, to: informacja o zdrowiu, szybka reakcja
na zagro¿enia zdrowotne i czynniki warunkuj¹ce zdrowie. Program ma przynieæ d³ugotrwa³e rezultaty i zagwarantowaæ rozpowszechnienie jego wyników w oparciu o wieloletnie i wielodyscyplinarne dzia³ania o du¿ej skali.
Z powy¿szej krótkiej prezentacji dzia³añ UE w zakresie ochrony zdrowia
wynika zaanga¿owanie Wspólnot w dziedzinê zdrowia publicznego nie tylko o charakterze subsydiarnym, ale tak¿e inicjuj¹cym oraz ponoszenie przez
UE znacz¹cych wydatków na programy zdrowia publicznego, w których
uczestnicz¹ poza krajami cz³onkowskimi równie¿ kraje kandyduj¹ce, w tym
Polska.

3. Jednolity rynek europejski w ochronie zdrowia
oraz wzajemne uznawanie kwalifikacji
w zawodach medycznych
Unia Europejska w dzia³alnoci rynkowej kieruje siê czterema g³ównymi zasadami:
1) zasad¹ swobodnego przep³ywu towarów (w tym równie¿ produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych),
2) zasad¹ swobodnego przep³ywu osób (w tym równie¿ wykonuj¹cych zawody medyczne),
3) zasad¹ swobody wiadczenia us³ug (w tym równie¿ w zakresie opieki
zdrowotnej i dzia³alnoci ubezpieczeniowej),
4) zasad¹ swobodnego przep³ywu kapita³u, co wi¹¿e siê bezporednio
z polityk¹ przejrzystoci cen i wprowadzeniem wspólnej waluty euro.
Przez pryzmat powy¿szych zasad nale¿y analizowaæ politykê UE w zakresie ochrony zdrowia.
Ju¿ Traktat Rzymski w art. 49, 57 i 66 wprowadzi³ swobodê obywateli
UE w zakresie pracy w innym pañstwie cz³onkowskim. Regulacje prawa
wspólnotowego odnosz¹ce siê do zawodów medycznych zawarte s¹ w dyrektywach sektorowych albo dyrektywach horyzontalnych systemu ogólnego. Zawody sektorowe, jak: lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielê10
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gniarka i po³o¿na, zosta³y uregulowane w poszczególnych oddzielnych
dyrektywach. Natomiast pozosta³e zawody medyczne, w szczególnoci
diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta czy asystentka stomatologiczna,
podlegaj¹ zasadom systemu ogólnego. Brak dyrektyw sektorowych dotycz¹cych odrêbnie ww. zawodów spowodowany jest brakiem osi¹gniêcia
przez Wspólnoty jednolitego stanowiska co do minimalnego zakresu kszta³cenia w tych zawodach, a istniej¹ce ró¿nice w programach i systemach
nauczania nie pozwalaj¹ na wprowadzenie uproszczonego systemu uzna11
wania kwalifikacji .
Prawa ogólne  dyrektywy 89/48/EC, 92/51/EC i 99/42/EC zosta³y poszerzone w tzw. dyrektywach sektorowych, odnosz¹cych siê do lekarzy,
lekarzy dentystów, farmaceutów, pielêgniarek i po³o¿nych. Powy¿sze dyrektywy sektorowe okrelaj¹ minimalne standardy wykszta³cenia, osi¹gniêcie których umo¿liwia podjêcie pracy w innym ni¿ ojczyste pañstwie cz³onkowskim. Oznacza to automatyczne uznawanie kwalifikacji profesjonalisty medycznego z pañstwa cz³onkowskiego na terenie ca³ej UE. Pañstwa
cz³onkowskie uznaj¹ równie¿ specjalizacje medyczne, zgodnie z list¹ prowadzon¹ na poziomie Instytucji Wspólnot. Od specjalistów znajduj¹cych
siê na powy¿szej licie nie wymaga siê odbycia dodatkowego szkolenia w
12
innym pañstwie cz³onkowskim . Dyrektywy sektorowe zawieraj¹ zasady
wykonywania zawodu wspólne dla wszystkich pañstw cz³onkowskich
i wprowadzaj¹ automatyczny system uznawania kwalifikacji podstawowych,
a w przypadku lekarza i lekarza dentysty  tak¿e specjalistycznych. Konkretnie oznacza to, ¿e osoba posiadaj¹ca dyplom (okrelony w za³¹czniku
do odpowiedniej dyrektywy sektorowej b¹d odpowiadaj¹cy wymogom
dyrektywy) mo¿e bez dokonywania dodatkowych formalnoci poruszaæ siê
w granicach UE i wystêpowaæ o uznanie posiadanych kwalifikacji i umo¿liwienie swobodnego wykonywania zawodu medycznego w którymkolwiek
z krajów cz³onkowskich UE. W³adze pañstwa cz³onkowskiego (innego ni¿
ojczyste profesjonalisty medycznego) nie mog¹ badaæ przedstawionego
dyplomu czy innego dokumentu potwierdzaj¹cego posiadane kwalifikacje
pod k¹tem ich zgodnoci z programem lub systemem kszta³cenia obowi¹zuj¹cym w tym pañstwie. Dzia³anie takie stanowi³oby bowiem naruszenie
zasady swobodnego przemieszczania osób i wiadczenia us³ug. Niektóre
11
Por. Departament Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Ministerstwa Zdrowia: Wzajemne uznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych, Lekarz 2003, nr 10, s. 32.
12
Por. T. Piêciñska: Zak³ad opieki zdrowotnej w praktyce, Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej, Warszawa
2003, cz.16, rozdz. 6, s. 2.
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pañstwa cz³onkowskie wymagaj¹ jednak¿e np. zawiadczenia o odpowiednim do wykonywania okrelonego zawodu stanie zdrowia fizycznego czy
psychicznego lub powiadczenia nienagannej postawy etycznej czy dobrej
13
reputacji . Wy¿ej opisane uregulowania prawa Wspólnot odnosz¹ siê tylko do takich zawodów zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia, jak: lekarze, lekarze
dentyci, farmaceuci, pielêgniarki i po³o¿ne. Pozosta³e zawody medyczne
podlegaj¹ regulacjom krajowym, a nie wszystkie pañstwa cz³onkowskie
objê³y swoj¹ legislacj¹ te zagadnienia (przyk³adowo, w Polsce zawody fizjoterapeuty, technika rtg, ekg nie zosta³y uregulowane w prawie obowi¹zuj¹cym). Jednak¿e liczne porozumienia dwustronne umo¿liwiaj¹ praktykowanie w poszczególnych krajach UE. Podejmowanie zawodu w UE mo¿e
odbywaæ siê w formie zak³adania przedsiêbiorstw (np. w formie indywidualnej b¹d grupowej praktyki lekarskiej) lub wiadczenia us³ug (maj¹cych
najczêciej charakter czasowy). Zale¿nie od wyboru formy wykonywania
zawodu przez profesjonalistê medycznego bêd¹cego obywatelem UE, bê14
dzie stosowana odmienna procedura . Procedurê uznawania kwalifikacji w
zawodach sektorowych przeprowadzaj¹ w Polsce organy samorz¹dów zawodowych (izby lekarskie, izby pielêgniarek i po³o¿nych oraz izby aptekarskie),
w³aciwe ze wzglêdu na miejsce planowanego wykonywania zawodu. Od
zainteresowanych mo¿na wymagaæ dodatkowych dokumentów (poza dokumentami powiadczaj¹cymi prawo do wykonywania konkretnego zawodu
medycznego) zgodnie z przepisami prawa krajowego (w szczególnoci ustaw
o zawodzie lekarza oraz o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej z 1996 r.), je¿eli
jest to dopuszczalne na gruncie prawa wspólnotowego. Przyk³adowo, ze wzglêdu na ochronê dobra i bezpieczeñstwa pacjentów wymaga siê od obywateli
UE, chc¹cych wiadczyæ w jakiejkolwiek formie us³ugi medyczne, znajomoci jêzyka polskiego w mowie i pimie w zakresie niezbêdnym do wykonywania zawodu. Jednak zgodnie z regulacjami prawa wspólnotowego nie mo¿na
egzaminowaæ czy te¿ w inny sposób zweryfikowaæ formalnie znajomoci
jêzyka polskiego (zainteresowany sk³ada jedynie owiadczenie o odpowiedniej znajomoci jêzyka). Po przeprowadzeniu postêpowania przed odpowiednimi organami, dany profesjonalista podlega wszystkim regulacjom prawa
pañstwa, na którego terenie zawód wykonuje.
Podsumowuj¹c: podstawowe zasady jednolitego rynku UE oraz regulacje zawarte w prawie Wspólnot umo¿liwiaj¹ swobodê przemieszczania siê
13
Por. Departament Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Ministerstwa Zdrowia, Wzajemne uznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych, Lekarz 2003, nr 10, s. 32.
14
Szerzej jw., s. 3233.
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i wykonywania zawodu przez profesjonalistów medycznych na terenie ca³ej Unii Europejskiej. Regulacje dotycz¹ce zawodów medycznych zawarte
s¹ w dyrektywach ogólnych i sektorowych wydanych przez odpowiednie
instytucje UE i wprowadzaj¹ automatyczny system uznawania kwalifikacji
w zawodach medycznych okrelonych poszczególnymi dyrektywami sektorowymi. W marcu 2002 r. Komisja Europejska przedstawi³a projekt nowej dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji. Projekt przewiduje
uproszczenie i konsolidacjê rozwi¹zañ prawnych (sk³adaj¹cych siê z 15 obecnych instrumentów prawnych zawartych w dyrektywach ogólnych i sektorowych), spójnoæ i elastycznoæ systemu oraz sprawniejsze automatyczne
uznawanie kwalifikacji. Istota uproszczeñ polega przede wszystkim na zast¹pieniu kilku dyrektyw jedn¹. W projekcie znalaz³o siê te¿ prawo do krótkoterminowego wiadczenia us³ug (do 16 tygodni), bez koniecznoci prze15
chodzenia procedury uznawania kwalifikacji .

4. Prawo do opieki zdrowotnej na terenie UE
Ka¿dy obywatel pañstwa cz³onkowskiego UE ma prawo do swobodnego podró¿owania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkania w wybranym przez siebie pañstwie Wspólnoty. Je¿eli posiada on ubezpieczenie
zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jakimkolwiek z krajów Wspólnoty, to prawo do opieki zdrowotnej podró¿uje
wraz z nim. Zasady udzielania tej opieki i jej zakres okrelaj¹ przepisy UE
o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie posiada w³asny system ubezpieczenia zdrowotnego i samo decyduje, kto i na jakich zasadach podlega ubezpieczeniu oraz jakie nale¿¹ mu
siê z tego tytu³u wiadczenia. Koordynacja polega na wprowadzeniu i stosowaniu wspólnych dla wszystkich pañstw cz³onkowskich zasad i regu³,
które okrelaj¹ warunki otrzymania pomocy przez pacjenta (ubezpieczonego) w innym kraju cz³onkowskim UE. Z przepisów wspólnotowych dotycz¹cych opieki zdrowotnej mo¿na korzystaæ zasadniczo w ka¿dym pañstwie nale¿¹cym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinie, Norwegii). Jednak¿e istniej¹ obszary
nale¿¹ce formalnie do terytoriów pañstw cz³onkowskich UE, na których
nie stosuje siê przedmiotowych przepisów wspólnotowych, np. Grenlandia
i Wyspy Faro (Dania), Wyspy Normandzkie i Wyspa Man ( Wlk. Brytania).
15

Por. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej: Opieka zdrowotna a przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej, materia³y informacyjne 2003.
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Zgodnie z rozporz¹dzeniem EWG nr 1408/71 osobami uprawnionymi
do opieki zdrowotnej s¹:
1) pracownicy najemni i osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek oraz cz³onkowie ich rodzin,
2) studenci i cz³onkowie ich rodzin,
3) turyci,
4) bezrobotni i cz³onkowie ich rodzin.
Osobami uprawnionymi s¹ równie¿ szczególne grupy zatrudnionych
i osób:
1) pracownicy wys³ani i cz³onkowie ich rodzin,
2) pracownicy przygraniczni i cz³onkowie ich rodzin,
3) pracownicy sezonowi i cz³onkowie ich rodzin,
4) bezpañstwowcy i uchodcy zamieszkali na terytorium pañstwa UE
16
i cz³onkowie ich rodzin .
wiadczenia zdrowotne (lecznicze), wed³ug przepisów wspólnotowych,
to wiadczenia, których celem jest ratowanie ¿ycia i zdrowia oraz zapewnienie pomocy i opieki medycznej. wiadczenia te przys³uguj¹ w razie choroby i macierzyñstwa, w tym choroby bêd¹cej nastêpstwem wypadków przy
pracy oraz chorób zawodowych. W razie korzystania ze wiadczeñ zdrowotnych w innym kraju UE nale¿y pamiêtaæ, ¿e opieka zdrowotna bêdzie
udzielana zgodnie z zasadami prawa obowi¹zuj¹cego w tym kraju. W rezultacie pacjentowi-cudzoziemcowi przys³uguje taki sam zakres wiadczeñ
zdrowotnych jak obywatelowi kraju, w którym korzysta z opieki zdrowotnej. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie na podstawie w³asnego ustawodawstwa
okrela w³asny katalog wiadczeñ zdrowotnych. W polskim ustawodawstwie za wiadczenia zdrowotne uznane zosta³y dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia³ania wyni17
kaj¹ce z procesu leczenia . Katalog wiadczeñ zdrowotnych przys³uguj¹cych ubezpieczonym polskim pacjentom zawiera ustawa z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Fundu18
19
szu Zdrowia . Powy¿sza ustawa definiuje tak¿e pojêcie ubezpieczonego .
16

Por. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej: Twoje prawa i obowi¹zki podczas poruszania siê po terytorium Unii Europejskiej, Opieka zdrowotna, Warszawa 2002, s. 9, www.nfz.gov.pl (UE: idziemy do lekarza),
www.eskulap.pl (Polski lekarz w Unii Europejskiej).
17
Por. art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
z pón. zm.)
18
Dz. U. Nr 45, poz. 391 z pón. zm.
19
Por. art. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ (Dz. U.
Nr 45, poz. 391).

114

Prawo i Medycyna 3/2004, (16, vol. 6)

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

Przepisy wspólnotowe w zakresie prawa do opieki zdrowotnej wyró¿niaj¹ dwie grupy wiadczeñ zdrowotnych:
1) w pe³nym zakresie,
20
2) natychmiast konieczne .
Pierwsza grupa obejmuje prawo do wszelkich wiadczeñ leczniczych
przys³uguj¹cych w procesie leczenia i powrotu do zdrowia (przewidzianych przez ustawodawstwo pañstwa cz³onkowskiego udzielaj¹cego opieki
zdrowotnej). Kolejna grupa dotyczy wiadczeñ niezbêdnych do ratowania
zdrowia i ¿ycia. Rodzaj i zakres wiadczeñ natychmiast koniecznych okrela indywidualnie dla danego pacjenta lekarz. S¹ one udzielane nie tylko
w razie nieszczêliwych wypadków, urazów, ale te¿ nag³ych zachorowañ.
Jednym z wa¿niejszych uprawnieñ pacjenta w zakresie opieki zdrowotnej w UE jest prawo do leczenia w innym pañstwie cz³onkowskim. Realizacja powy¿szego uprawnienia przez ubezpieczonego jest mo¿liwa jednak¿e dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody na takie leczenie od instytucji
ubezpieczenia zdrowotnego we w³asnym kraju. Przyk³adowo, osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia musz¹ uzyskaæ jego zgodê na
leczenie w innym kraju cz³onkowskim UE. Je¿eli instytucja ubezpieczenia
zdrowotnego wyrazi zgodê na leczenie w innym pañstwie cz³onkowskim,
to wówczas pokrywa koszty tego leczenia. Metodykê rozliczania kosztów
wiadczeñ wykonanych w innym kraju reguluje rozporz¹dzenie nr 574/72.
Rozliczenia s¹ prowadzone wed³ug kosztów rzeczywistych lub stawek zrycza³towanych.
Kwestia dostêpu do us³ug medycznych za granic¹ spowoduje wiele powa¿nych problemów w naszym krajowym porz¹dku prawnym, w szczególnoci dotycz¹cych okrelenia charakteru prawnego i podstaw odmowy zgody
na leczenie zagraniczne oraz mo¿liwoci odwo³ania siê pacjenta do innego
organu. W uproszeniu mo¿na przyj¹æ, i¿ zgoda (odmowa) bêdzie mia³a charakter decyzji administracyjnej; w rezultacie wiêc pacjent bêdzie mia³ prawo odwo³aæ siê od niej do s¹du administracyjnego (ewentualnie, mo¿e do
ministra zdrowia?). Kwestia powy¿sza wymaga bez w¹tpienia precyzyjnego uregulowania ustawowego. Przy jej regulacji mo¿na skorzystaæ z dorobku prawnego starych pañstw cz³onkowskich WE, m.in. Holandii, która wprowadzi³a w swym ustawodawstwie minimalne okresy oczekiwania
na us³ugi medyczne (wizytê u specjalisty, leczenie operacyjne itp.). Dopie20

Por. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej: Twoje prawa i obowi¹zki podczas poruszania siê po terytorium Unii Europejskiej, Opieka zdrowotna, Warszawa 2002, s. 1920.
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ro po up³ywie okrelonego czasu pacjent holenderski mo¿e ubiegaæ siê o
zgodê na leczenie w innym kraju UE. Dla ilustracji powy¿szego problemu
nale¿y przytoczyæ niezmiernie wa¿ne orzeczenie w sprawie R. Kohll v. Union
des caisses de maladie. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci (ETS) stwierdzi³, ¿e mog¹ byæ uznane za naruszenie wspólnotowej zasady swobodnego
przep³ywu us³ug takie przepisy pañstwowe, zgodnie z którymi Kasa Chorych refunduje koszty leczenia zagranicznego tylko wtedy, gdy wczeniej
wyda³a zgodê na korzystanie z danej us³ugi poza obszarem swojego pañ21
stwa . Ponadto ETS wskaza³ w swoim orzeczeniu w sprawie Geraets-Smits
i Peerbooms, ¿e przepisy mog¹ uzale¿niaæ finansowanie z ubezpieczenia
zdrowotnego leczenia szpitalnego za granic¹ od tego, ¿e takie same wiadczenie nie mo¿e byæ udzielone niezw³ocznie przez zak³ad s³u¿by zdrowia,
22
z którym Kasa ma podpisany kontrakt .
Potwierdzeniem uprawnienia pacjenta (ubezpieczonego) do wiadczeñ
zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego w RP s¹ ró¿ne dokumenty
(w szczególnoci legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek emerytury lub renty), które nale¿y okazaæ przy korzystaniu ze wiadczeñ leczniczych. Równie¿ przepisy wspólnotowe wymagaj¹ okazywania przy korzystaniu ze
wiadczeñ zdrowotnych dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do nich. Rolê
takich dokumentów pe³ni¹ formularze serii E 100. Zosta³y one opracowane
i wdro¿one celem u³atwienia korzystania z uprawnieñ przewidzianych przepisami wspólnotowymi. Wydawane s¹ na wniosek zainteresowanego pacjenta. Mo¿na je otrzymaæ, sk³adaj¹c wniosek (odpowiedni formularz)
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Reasumuj¹c: rodzaj i zakres opieki zdrowotnej udzielanej osobie ubezpieczonej przemieszczaj¹cej siê po terytorium Unii Europejskiej zale¿y od
przepisów wspólnotowych dotycz¹cych opieki zdrowotnej i przepisów pañstwa cz³onkowskiego, w którym korzysta siê z opieki zdrowotnej. Zgodnie
z przepisami wspólnotowymi osoba posiadaj¹ca ubezpieczenie zdrowotne
w którym z krajów Unii mo¿e korzystaæ z opieki zdrowotnej w ka¿dym
pozosta³ym kraju UE w pe³nym zakresie lub ze wiadczeñ natychmiast koniecznych, a opieka zdrowotna bêdzie udzielana zgodnie z przepisami kraju jej udzielaj¹cego. Kr¹g osób uprawnionych do wiadczeñ zdrowotnych
23
okrelaj¹ przepisy prawa wspólnotowego .
21

Por. orzeczenie ETS w sprawie C-158/96, Zb. Orz. 1998.
Por. orzeczenie ETS w sprawie C-157/99, Zb. Orz. 2001.
23
Por. rozporz¹dzenie EWG nr 1408/71.
22
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5. Cz³onkostwo Polski w UE
Negocjacje akcesyjne Polski z Uni¹ Europejsk¹ zakoñczy³y siê w Kopenhadze 13 grudnia 2002 r. i w rezultacie Polska sta³a siê krajem cz³onkowskim UE 1 maja 2004 r. Negocjacje by³y podzielone na 31 rozdzia³ów
negocjacyjnych, które odpowiadaj¹ sferom dzia³ania Unii Europejskiej. Dla
tematu niniejszego artyku³u maj¹ znaczenie nastêpuj¹ce rozdzia³y negocjacyjne ze wzglêdu na swój zwi¹zek z problematyk¹ ochrony zdrowia:
1) rozdzia³ I  swobodny przep³yw towarów (dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych i produktów medycznych, znak CE),
2) rozdzia³ II  swobodny przep³yw osób (przep³yw pracowników, wzajemne uznawania kwalifikacji zawodowych, koordynacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego),
3) rozdzia³ III  swoboda wiadczenia us³ug,
4) rozdzia³ XIII  polityka spo³eczna (zdrowie publiczne),
5) rozdzia³ XXIII  ochrona konsumentów i zdrowia.
Zgodnie z zasad¹ swobodnego przep³ywu towarów obrót towarowy na
terenie ca³ego rynku UE odbywa siê na tych samych zasadach, zgodnie
z jednolitymi regulacjami prawnymi. Zasada ta oznacza zniesienie kontroli
granicznej i ograniczeñ ilociowych w imporcie i eksporcie towarów. Produkty farmaceutyczne mog¹ byæ sprzedawane na podstawie pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu wydawanego na okres piêciu lat. Wynegocjowany
zosta³ okres przejciowy do 2008 r., aby polscy producenci mogli sprostaæ
wymogom UE w powy¿szym zakresie. Wymogi UE dotycz¹ce dokumentacji rejestracyjnej leków s¹ wy¿sze ni¿ dotychczas obowi¹zuj¹ce
w Polsce i co za tym idzie  gwarantuj¹ wy¿sz¹ jakoæ leków. Materia³y
medyczne maj¹ce certyfikaty i wiadectwa dopuszczenia do obrotu wydane przez Instytut Leków bêd¹ dopuszczone do obrotu w terminach okrelonych w certyfikatach, lecz nie póniej ni¿ do 31 grudnia 2005 r. Oznaczenie
produktu znakiem CE wskazuje, ¿e zosta³ on wyprodukowany zgodnie
z wymogami okrelonymi dyrektywami unijnymi oraz ¿e dope³niono w³aciwej procedury oceny zgodnoci. Sprzêt i aparatura medyczna wymaga
oznakowania znakiem CE. Znak ten potwierdza zgodnoæ z wymogami podstawowymi, nie jest za znakiem jakoci. Towary nieposiadaj¹ce znaku CE
musz¹ byæ wycofane z obrotu24. Z zasady tylko urz¹dzenia medyczne zaopatrzone w znak CE mog¹ byæ wprowadzane na unijny rynek. Wyj¹tkiem
24

Por. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej: Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej  na jakich zasadach? Warszawa 2003, s. 15.
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s¹ urz¹dzenia wykonywane na indywidualne zamówienia lub urz¹dzenia
25
przeznaczone do testów klinicznych . Na uregulowania wspólnotowe dotycz¹ce urz¹dzeñ medycznych sk³ada siê kilka dyrektyw, z których najwa¿26
niejsza, to dyrektywa Rady 93/42 z 14 czerwca 1993 r.
Obywatele polscy zostan¹ te¿ objêci zasad¹ swobodnego przep³ywu osób.
Wi¹¿e siê z ni¹ otwarcie unijnego rynku pracy dla polskich obywateli,
w tym dla profesjonalistów medycznych. Ponadto powstaje kwestia wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych osób wykonuj¹cych zawody
zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Reguluje j¹ rozdzia³ II, pkt 2 negocjacji,
a bli¿ej zosta³a ju¿ przedstawiona w pkt 3 nin. artyku³u. Obecny tytu³ le27
karz stomatolog zosta³ zast¹piony przez tytu³ lekarz dentysta . W krajach UE bêd¹ uznawane wszystkie dyplomy polskich pielêgniarek i po³o¿nych (magisterskie, licencjackie, liceum medyczne i studium pomaturalne), je¿eli osoby te legitymuj¹ siê co najmniej piêcioletni¹ praktyk¹ zawodow¹ w ci¹gu ostatnich 7 lat.
Dla profesjonalistów system oznacza pe³n¹ swobodê przemieszczania
siê pomiêdzy krajami cz³onkowskimi, swobodê wykonywania zawodu lub
podejmowania dzia³alnoci (np. indywidualnej praktyki lekarskiej).Unia
wyda³a kilka dyrektyw reguluj¹cych uznawanie kwalifikacji oraz dyrektywy sektorowe reguluj¹ce uznawanie kwalifikacji w nastêpuj¹cych zawodach: lekarz, pielêgniarka, po³o¿na, weterynarz, farmaceuta. Dyrektywy
sektorowe wprowadzaj¹ automatyczny system uznawania kwalifikacji podstawowych oraz dla lekarzy specjalistycznych. Procedurê uznawania kwalifikacji w zawodach sektorowych przeprowadzaj¹ w Polsce organy samorz¹dów zawodowych.
Ze wzglêdu na zasadê swobodnego wiadczenia us³ug profesjonalici
medyczni z Polski bêd¹ mogli wiadczyæ us³ugi na terytorium UE,
28
w tym zak³adaæ przedsiêbiorstwa . Wa¿nym aspektem dzia³añ Wspólnoty
jest zdrowie publiczne. Zagadnienie to zosta³o ju¿ omówione w pkt. 2 nin.
artyku³u. Nale¿y jeszcze dodaæ w zwi¹zku z przedstawianiem kolejnych
obszarów negocjacyjnych, ¿e przepisy UE zawieraj¹ regulacje dotycz¹ce
etykietowania wyrobów tytoniowych oraz zawartoci substancji smolistych
w wyrobach tytoniowych. Ta dziedzina obejmuje tak¿e wspólnotowe inicjatywy dotycz¹ce zapobiegania AIDS i innym chorobom zakanym, mo25

Por. P. Saganek: Ochrona zdrowia, w: Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 428.
Dz. U. WE 1993, L 169, 1.
27
Por. ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r.
28
Por. rozdzia³ 3 negocjacji  swoboda wiadczenia us³ug.
26
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nitorowania stanu zdrowia publicznego, edukacji i informacji oraz zwalczania raka i zapobiegania uzale¿nieniom. Podstawowym wyzwaniem dla
Polski w prezentowanej dziedzinie jest obecnie dostosowanie systemu ratownictwa medycznego do wymogów UE.
Po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej Polska zosta³a objêta systemem
ochrony konsumenta i zdrowia. Na system powy¿szy sk³ada siê zagwarantowanie przez pañstwa cz³onkowskie piêciu podstawowych praw:
1) prawa do bezpieczeñstwa zdrowotnego,
2) prawa do bezpieczeñstwa ekonomicznego (ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi),
3) prawa do edukacji i informacji (umo¿liwiaj¹cej racjonalne podejmowanie decyzji),
4) prawa dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci (skutecznego dochodzenia
roszczeñ),
29
5) prawa do reprezentacji interesów konsumenta .
Rozdzia³ XXIII negocjacji porusza przede wszystkim zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ konsumenck¹, w niewielkim za stopniu bezporednio
z ochron¹ zdrowia, a jest to wynikiem stanowiska Wspólnot w zakresie
regulacji prawnych ochrony zdrowia, które s¹ pozostawione zasadniczo autonomii poszczególnych pañstw cz³onkowskich. G³ówn¹ rolê w procesie
przeprowadzenia koniecznych zmian w polskim systemie prawa ochrony
zdrowia odgrywa Minister Zdrowia. Minister Zdrowia odpowiada za zgodnoæ polityki zdrowotnej pañstwa polskiego z polityk¹ Unii oraz za sprawne przeprowadzenia zmian w prawodawstwie.
Najwa¿niejszym, moim zdaniem, problemem zwi¹zanym z integracj¹
Polski z Uni¹ Europejsk¹ w zakresie ochrony zdrowia jest prawo obywatela UE do leczenia w ka¿dym kraju cz³onkowskim Wspólnot. Z chwil¹ przyst¹pienia naszego kraju do UE obywatele polscy ubezpieczeni w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym
Funduszu Zdrowia, mog¹ za uprzedni¹ zgod¹ instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, czyli NFZ, leczyæ siê w innym kraju UE. Za leczenie powy¿sze
zobowi¹zany bêdzie zap³aciæ Narodowy Fundusz Zdrowia. Sytuacja ta stanowi powa¿ne zagro¿enie dla systemu finansowania ubezpieczeñ zdrowotnych w Polsce i poci¹ga za sob¹ znacz¹cy wyp³yw rodków finansowych
z NFZ na leczenie Polaków za granic¹. Z jednej strony mamy ubogi kapita29

Por. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej: Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej  na jakich zasadach? Warszawa 2003, s. 153159.
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³owo polski system ubezpieczenia zdrowotnego, z drugiej za zasobny rynek unijny, na którym ceny wiadczeñ zdrowotnych s¹ kilkakrotnie wy¿sze. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na kierunek orzecznictwa ETS w Luksemburgu id¹cy wyranie w stronê pacjenta. Co nie jest wyranie zabronione
w prawodawstwie narodowym, jest dozwolone. Jedyn¹ przeszkod¹ formaln¹ do leczenia za granic¹ jest koniecznoæ uzyskiwania zgody NFZ. Prawodawstwo polskie powinno dookreliæ uprawnienia polskich ubezpieczonych w zakresie prawa do leczenia za granic¹, a w szczególnoci wymogów uzyskiwania zgody. Trzeba pamiêtaæ bowiem, i¿ odmowa stanie siê
w wiêkszoci przypadków powodem do sk³adania odwo³añ przez ubezpieczonych do s¹du, a w rezultacie nawet skarg do ETS. Powodami wystêpowania o leczenie zagraniczne bêd¹ z jednej strony przyczyny technologiczne (tj. niewykonywanie w kraju wielu rzadkich lub kosztownych procedur), z drugiej za, ograniczony dostêp do wiadczeñ zdrowotnych (np.
oczekiwanie na wizytê u specjalisty czy zabieg operacyjny). Szczególnie
druga grupa przyczyn powinna zostaæ dok³adnie sprecyzowana (np. minimalny czas oczekiwania na wiadczenie zdrowotne niezbêdny do ubiegania siê o leczenie w innym kraju UE), a zasady udzielania zgody przez NFZ
winny byæ jednolite dla wszystkich ubezpieczonych. Przyk³adowo, Holendrzy opracowali standardy dotycz¹ce mo¿liwej do zaakceptowania d³ugoci oczekiwania na leczenie (np. dla opieki szpitalnej norma wynosi 8 tygo30
dni a specjalistycznej ambulatoryjnej 5 tygodni) . Skrócenie kolejek do
niektórych procedur medycznych oraz wzrost wydatków na ochronê zdrowia celem zawierania korzystniejszych kontraktów dla zak³adów opieki zdrowotnej, a w konsekwencji dla pacjenta, równie¿ powinny zahamowaæ
czêciowo wyjazdy Polaków na leczenie w UE. Ponadto nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e Polska s³u¿ba zdrowia bêdzie udziela³a wiadczeñ zdrowotnych
obywatelom innych pañstw UE. Z jednej strony wiadczenia powy¿sze bêd¹
tanie dla wspólnotowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego,
z drugiej za strony, ma³o która placówka ochrony zdrowia sprosta wymaganiom unijnego pacjenta. Zachodnia granica Polski jako pierwsza zapewne zostanie poddana testowi preferencji pacjentów z Niemiec. Dla polskiego systemu ochrony zdrowia integracja z Uni¹ Europejsk¹ oznacza jednoczenie szansê i zagro¿enie.
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, i¿ w dotychczasowej praktyce ochrona
zdrowia w Unii Europejskiej pozostawa³a w kompetencji krajów cz³onkow30
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skich, a akty prawne nie odnosi³y siê do niej bezporednio. Wyj¹tkiem jest
natomiast doæ obszerna dziedzina zdrowia publicznego ze szczególnym
uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa konsumentów. Najwa¿niejsz¹ podstaw¹
prawa unijnego w zakresie ochrony zdrowia jest art. 152 Traktatu z Amsterdamu. Organizacja systemów ochrony zdrowia, uprawnienia pacjentów
i sposoby finansowania wiadczeñ nie s¹ objête domen¹ prawodawstwa
Wspólnot i nale¿¹ do ustawodawstw krajowych. W dziedzinie ochrony zdrowia dla krajów cz³onkowskich podstawowe znaczenie maj¹ generalne zasady jednolitego rynku unijnego, tj. swobodnego przep³ywu towarów, osób
i swobodnego wiadczenia us³ug. Dla profesjonalistów medycznych szczególne znaczenia ma system wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie  otwarcie unijnego rynku pracy. Obywatele
UE maj¹ prawo do opieki zdrowotnej w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim
pod warunkiem przynale¿noci do systemu ubezpieczenia zdrowotnego
we w³asnym kraju. Polscy ubezpieczeni po 1 maja 2004 r. mog¹ wyje¿d¿aæ
na leczenie do innych pañstw Unii Europejskiej, je¿eli uzyskaj¹ na to
zgodê z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwestia powy¿sza, stanowi¹ca
du¿e niebezpieczeñstwo dla bud¿etu NFZ, wymaga doprecyzowania w prawie krajowym.
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Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny
z dnia 4 kwietnia 2002 r. (IC 656/99)

1. Publiczny zak³ad opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone przez lekarzy i personel medyczny jak za podw³adnego
z art. 430 k.c.
2. Zadoæuczynienie za doznan¹ przez pacjenta krzywdê ma mieæ przede
wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokoæ nie
mo¿e stanowiæ zap³aty symbolicznej, lecz musi przedstawiaæ ekonomicznie odczuwaln¹ wartoæ.
S¹d Okrêgowy w Lublinie I Wydzia³ Cywilny po rozpoznaniu w dniu
4 kwietnia 2002 r. w Lublinie sprawy z powództwa W.Cz. przeciwko
Okrêgowemu Szpitalowi Kolejowemu  Samodzielnemu Publicznemu
Zak³adowi Opieki Zdrowotnej w L. i Powszechnemu Zak³adowi Ubezpieczeñ Spó³ce Akcyjnej w W.  Inspektorat w H. o zap³atê:
1. zas¹dza od Okrêgowego Szpitala Kolejowego  Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w L. i Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Spó³ki Akcyjnej w W.  Inspektorat w H. na rzecz W.Cz.
kwotê 16 000 (szesnacie tysiêcy) z³otych z 20% odsetek ustawowych w
stosunku rocznym od dnia 18 kwietnia 2002 r. do dnia zap³aty z zastrze¿eniem, ¿e spe³nienie wiadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego (...).
Z UZASADNIENIA
W pozwie z dnia 17 sierpnia 1999 r. powódka W.Cz. wnios³a o zas¹dzenie na jej rzecz od pozwanego Okrêgowego Szpitala Kolejowego w L. kwoty
122
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21 000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 10 kwietnia 1999 r. do dnia
zap³aty.
Jako uzasadnienie zg³oszonego ¿¹dania poda³a, ¿e w styczniu 1999 r.
przebywa³a w pozwanym szpitalu, gdzie po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego ob³o¿ono jej nogi zbyt gor¹cymi termoforami. W wyniku powy¿szego zdarzenia dozna³a poparzeñ obu piêt wymagaj¹cych leczenia (...)
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
W dniu 6 stycznia 1999 r. W.Cz. zosta³a przyjêta na Oddzia³ Urologii
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Kolejowego w L. Tego samego dnia wyrazi³a pisemnie zgodê na zabieg maj¹cy
mieæ miejsce w zwi¹zku z ujawnion¹ kamic¹ nerkow¹ prawostronn¹. Nastêpnego dnia dokonano wskazanej operacji, która przebieg³a planowo.
W ramach czynnoci pooperacyjnych ob³o¿ono stopy W. Cz. termoforem. Jednak¿e z uwagi na wysok¹ temperaturê nast¹pi³o poparzenie piêt,
które zosta³o zg³oszone przez pacjentkê tego samego dnia. Niemniej jednak, ze wzglêdu na brak chirurga, ich zaopatrzenie nast¹pi³o dopiero na
drugi dzieñ. Do dnia 18 stycznia 1999 r., kiedy wypisano W. Cz. do domu,
prowadzono w szpitalu leczenie ambulatoryjne ran stóp.
Po powrocie do domu W. Cz. mia³a problemy z chodzeniem, a ból spowodowany kontaktem stóp z pociel¹ uniemo¿liwia³ sen. Przepisana przez
lekarza szpitalnego terapia nie dawa³a oczekiwanych rezultatów.
Z uwagi na powik³ania leczenia ran oparzeniowych, m.in. martwicê skóry
W.Cz. zosta³a przyjêta w dniu 15 lutego 1999 r. na Oddzia³ Chirurgii Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w K. Tam dokonano
zabiegu przeszczepu skóry z uda na poparzone piêty poprzez rozpuszczenie maci¹ martwego naskórka i mechaniczne usuniêcie go, a nastêpnie
dokonanie operacji przeszczepu. W dniu 26 lutego 1999 r. zosta³a wypisana
do domu.
W wyniku dokonanej operacji mo¿liwoci ruchowe W. Cz. by³y bardzo
ograniczone i przez nastêpny miesi¹c musia³a przebywaæ w ³ó¿ku. Przez
okres kolejnych kilku miesiêcy zmuszona by³a chodziæ w obuwiu o numer
wiêkszym, a poruszanie siê w dalszym ci¹gu sprawia³o jej ból i powodowa³o infekcje prawej stopy. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
powinna chodziæ w klapkach z odkrytymi piêtami.
Leczenie W. Cz. zosta³o zakoñczone. W przysz³oci mog¹ wyst¹piæ zaburzenia funkcji chodu powoduj¹ce koniecznoæ korekcji blizn operacyjnych, istnieje te¿ obawa nowotworzenia w obrêbie blizn.
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S¹d opar³ ustalenia faktyczne poczynione w sprawie na podstawie powy¿szych dowodów. ¯aden z nich nie by³ przez strony kwestionowany, a
przedstawiony przebieg zdarzeñ by³ miêdzy stronami bezsporny.
Zgodnie z treci¹ ¿¹dania przedstawionego przez powódkê wnosi ona
o zas¹dzenie powy¿szej kwoty z tytu³u zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê w zwi¹zku z poparzeniem jej piêt w czasie pobytu w pozwanym szpitalu. Tak wiêc, wywodzi swoje roszczenie z treci art. 445 k.c. w zw. z art.
444 k.c. w zw. z art. 430 k.c. ¯aden z pozwanych nie kwestionowa³ swojej
legitymacji biernej w procesie.
Przes³ankami tak skonstruowanej podstawy prawnej odpowiedzialnoci s¹: powierzenie wykonania czynnoci na w³asny rachunek osobie podlegaj¹cej kierownictwu powierzaj¹cego, zawinione zachowanie podw³adnego przy wykonywaniu powierzonej czynnoci, krzywda wynikaj¹ca
z uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia, zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy
zachowaniem podw³adnego a krzywd¹.
Jak wynika z ustalonego przez S¹d stanu faktycznego, poparzenie stóp
by³o spowodowane b¹d uszkodzeniem termofora, b¹d jego zbyt wysok¹
temperatur¹. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ dokonanie czynnoci pooperacyjnych le¿a³o w gestii personelu szpitala. Powierzaj¹cym wykonanie czynnoci na w³asny rachunek by³ pozwany zak³ad opieki zdrowotnej, który mia³
dokonaæ zabiegu operacyjnego. Na pojêcie zabiegu w tym znaczeniu sk³ada³o siê przygotowanie pacjentki do jego przeprowadzenia, dokonanie operacji oraz, co oczywiste, opieka po jej zakoñczeniu, a¿ do wypisania ze
szpitala z uwagi na brak potrzeby sta³ej opieki lekarskiej. Wskazany zakres
czynnoci wykonywany by³ przez lekarzy i pozosta³y personel medyczny.
Czynnoci zwi¹zane z obs³ug¹ pooperacyjn¹ nale¿a³y bezporednio do pielêgniarek b¹d salowych. W zwi¹zku z tym za pewn¹ nale¿y przyj¹æ tezê,
i¿ osoby te by³y zwi¹zane z powierzaj¹cym im czynnoci szpitalem stosunkiem pracy. Zgodnie z powszechnie przyjêtym pogl¹dem w doktrynie i judykaturze jedn¹ z cech charakterystycznych tego stosunku prawnego jest
zwierzchnictwo pracodawcy nad pracownikiem co do wykonywania powierzonych obowi¹zków, co jest równoznaczne z mo¿liwoci¹ kierowania
dzia³aniami tego ostatniego. Pojêcie wykonywania powierzonej czynnoci
nie musi byæ odniesione do wydania polecenia co do konkretnej czynnoci,
choæ mo¿e dotyczyæ takiej sytuacji. Istotne jest, aby czynnoæ nale¿a³a do
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zakresu czynnoci powierzonych i by³a wykonana zgodnie z obiektywnie
weryfikowalnym celem jej podjêcia.
Kolejn¹ przes³ank¹ wymagan¹ do przyjêcia tzw. odpowiedzialnoci
zwierzchnika jest zawinione zachowanie podw³adnego przy wykonywaniu
powierzonej czynnoci. Za dzia³anie nosz¹ce znamiona winy bêdzie uznany taki przejaw wiadomej aktywnoci ludzkiej lub wiadomego braku dzia³ania, który bêdzie sprzeczny z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym (element obiektywny), a dodatkowo stanowi³ niew³aciwe zachowanie siê
w danym kontekcie sytuacyjnym (element subiektywny). Dokonuj¹c porównania powy¿szej zasady do przestawionego stanu faktycznego, nale¿y
stwierdziæ, i¿ zastosowanie termoforu uszkodzonego, b¹d którego temperatura by³a zbyt wysoka, nale¿y uznaæ za sprzeczne z podstawowymi zasadami u¿ycia tej rzeczy. Konsekwencje niesprawnoci sprzêtu medycznego
ponosi pracownik jednostki s³u¿by zdrowia, którego nadzorowi podlega stan
takich urz¹dzeñ (...). U¿ycie uszkodzonego termoforu przez pracownika
pozwanego i brak reakcji pomimo zawiadomieñ o stanie pacjentki przez jej
matkê, nale¿y uznaæ za niedbalstwo. Poczynione ustalenia prowadz¹ do
wniosku, ¿e zachowanie podw³adnego nosi³o znamiona winy.
Dla przyjêcia tej przes³anki nie jest konieczne wskazanie imienne konkretnego pracownika, którego zachowanie nosi³o znamiona winy. Dla przyjêcia odpowiedzialnoci pracodawcy wystarczaj¹ce jest ju¿ ustalenie, ¿e
czyn zosta³ dokonany przez osobê nale¿¹c¹ do zakresu pojêcia podlegaj¹c¹ kierownictwu, na co pozwala powszechnie przyjêta koncepcja winy
anonimowej.
Krzywd¹, jak¹ ponios³a pozwana, by³y kilkumiesiêczne cierpienia i niedogodnoci, jakie spotka³y j¹ przy wykonywaniu podstawowych czynnoci
dnia codziennego. Do sumy ujemnych prze¿yæ psychicznych nale¿¹ te¿
dolegliwoci zwi¹zane z zabiegiem, jaki przesz³a w celu dokonania przeszczepu skóry i dalszego zaopatrzenia ran (...).
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ pozwani nie kwestionowali w toku procesu
ani podstawy faktycznej roszczenia, ani samej zasady odpowiedzialnoci.
Pozwany PZU S.A. wyp³aci³ zreszt¹ powódce uznane przez siebie kwoty
tytu³em odszkodowania i zadoæuczynienia. Jak wynika z owiadczeñ stron
w toku procesu sporna by³a jedynie wysokoæ dochodzonego zadoæuczynienia. W ocenie strony pozwanej kwota 3500 z³, która zosta³a wyp³acona
W.Cz. z tytu³u zadoæuczynienia za cierpienia, zaspokaja w ca³oci jej roszczenie. (...)

Prawo i Medycyna 3/2004 (16, vol. 6)

125

Miros³aw Nesterowicz

GLOSA
I. Wyrok S¹du Okrêgowego w Lublinie dowodzi, ¿e historia odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu zatoczy³a ko³o. Po prawie
40 latach ewolucji orzecznictwa chroni¹cego poszkodowanego, wrócilimy
do punktu wyjcia. Jakkolwiek jest to powrót do dawnych podstaw prawnych, to jednak na wy¿szym piêtrze. Czterdzieci lat nie jest wiêc zmarnowane. Obymy tylko nie zaprzepacili osi¹gniêæ tych kilkudziesiêciu lat
i nie zeszli do parteru, a obawa ta wcale nie wydaje siê przesadzona.
By³aby to sytuacja niespotykana, gdy bowiem na wiecie prawo d¹¿y do
coraz silniejszej ochrony poszkodowanego pacjenta, to ustawodawca polski wspólnie z judykatur¹ zmierza³by w odwrotnym kierunku1.
Przypomnijmy, ¿e S¹d Najwy¿szy w wyroku z 8 I 1965 r. (II CR 2/65,
OSPiKA 12/1967, poz. 220 z aprobuj¹c¹ glos¹ A. Szpunara) uzna³, ¿e lekarz w powiatowym szpitalu jest funkcjonariuszem pañstwowym, a szpital
(Skarb Pañstwa) ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ za wyrz¹dzone przez niego szkody, nawet wtedy, gdy szkoda jest wynikiem zawinionego b³êdu sztuki
lekarskiej. Uwzglêdniaj¹c liczne krytyczne g³osy doktryny, S¹d Najwy¿szy
odrzuci³ wiêc dotychczasow¹ podzielon¹ odpowiedzialnoæ: szpitala (za
czynnoci organizacyjne) i lekarza (za szkody wyrz¹dzone przy stosowa2
niu diagnozy i terapii) . Stanowisko to zosta³o ugruntowane nastêpnie
w wytycznych  uchwale S¹du Najwy¿szego z 15 II 1971 r. (III CZP 33/70,
OSN 4/1971, poz. 59) w sprawie odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa oraz
pañstwowych osób prawnych za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych. Uchwa³a ta przyjê³a, ¿e art. 417419 k.c. normuj¹ odrêbne podstawy odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone
przez funkcjonariuszy pañstwowych i wy³¹czy³a stosowanie do tej odpowiedzialnoci innych podstaw prawnych, opartych na zasadzie winy,
a zw³aszcza art. 415, 429, 430 k.c. Lekarz, pielêgniarka, po³o¿na, technik
medyczny, laborant, salowa stali siê wiêc funkcjonariuszami pañstwowymi, niezale¿nie od rodzaju i charakteru pe³nionych funkcji oraz rodzaju stosunku zatrudnienia. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e pogl¹d, i¿ lekarze nie s¹
podw³adnymi szpitala w zakresie diagnozy i terapii straci³ na aktualnoci,
bo w ogóle S¹d Najwy¿szy konstrukcjê podw³adnoci tu odrzuci³.
1

Zob. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. VI, Toruñ 2004, s. 332 i n.
Zob. M. Nesterowicz: Ewolucja odpowiedzialnoci publicznego zak³adu leczniczego za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu, Odpowiedzialnoæ Kas Chorych i Pañstwa, Prawo i Medycyna 1999, nr 2 , s. 16 i n.
2
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Obecnie jednak S¹d Okrêgowy do tej konstrukcji wraca, choæ, jak powiedzia³em, na wy¿szym piêtrze, gdy¿ uznaje ju¿ bez cienia w¹tpliwoci lekarzy i pozosta³y personel medyczny za podw³adnych w pe³nym zakresie ze
wzglêdu na ogólnoorganizacyjne zwierzchnictwo szpitala. Pojêcie wykonywania powierzonej czynnoci nie musi byæ odniesione do wydania polecenia
co do konkretnej czynnoci przez pracodawcê  g³osi trafnie S¹d.
Co bêdzie jednak dalej? Wielu lekarzy, a tak¿e czêsto pielêgniarki i po³o¿ne zatrudniani s¹ w szpitalach, dla obejcia przepisów podatkowych, na
tzw. kontraktach, umowach cywilnoprawnych. Nie s¹ pracownikami, lecz
przedsiêbiorcami (zgodnie z prawem dzia³alnoci gospodarczej z 1999 r.).
Czy s¹dy nie zaczn¹ uznawaæ, ¿e nie s¹ oni podw³adnymi, a za ich czynnoci zawodowe szpital nie odpowiada z braku winy w wyborze (art. 429
k.c.), skoro posiadaj¹ dyplomy potwierdzaj¹ce ich formalne kwalifikacje
i wymagan¹ praktykê? To by³oby ju¿ zejcie na pó³piêtro.
Zwróæmy uwagê, ¿e S¹d nie mia³ tu dylematów zwi¹zanych ze stosowaniem art. 417 § 1 k.c. w zwi¹zku z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP ze wzglêdu na fundamentalne orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 4 XII 2001 r.
(SK 18/00, Dz. U. Nr 145, poz. 1638). W ogóle to pomin¹³. Gdyby jednak
przyj¹æ, ¿e skutkiem orzeczenia Trybuna³u (a w przysz³oci zgodnie ze zno2
welizowanymi art. 417420 k.c.) publiczne zak³ady opieki zdrowotnej nie
odpowiadaj¹ wed³ug tego szczególnego re¿imu, gdy¿ nie wykonuj¹ w³adzy
publicznej, to nie ma podstaw do odpowiedzialnoci tych zak³adów na za3
sadach s³usznoci . Sytuacja pacjentów uleg³aby wówczas istotnemu pogorszeniu, gdy¿ na przestrzeni kilkudziesiêciu lat w wielu wyrokach S¹d
Najwy¿szy i s¹dy ni¿szych instancji przyznawa³y powa¿nie poszkodowanym pacjentom odszkodowanie na tych zasadach (np. w razie niezawinionego b³êdu sztuki lekarskiej czy w innych przypadkach, gdy winy szpitala
nie da³o siê ustaliæ, np. w razie zaka¿enia pacjenta wirusem HIV na skutek
transfuzji krwi). Odrzucenie odpowiedzialnoci publicznych zak³adów opieki zdrowotnej na zasadach s³usznoci to by³oby zejcie do parteru, kompletny regres.
Trudno oczywicie twierdziæ, ¿e publiczny szpital wykonuje wprost czynnoci w³adcze. Podmiotami w³adzy publicznej s¹ jednak jednostki samorz¹du terytorialnego, bêd¹ce z regu³y organami za³o¿ycielskimi zak³adów
3

Por. G. Bieniek: Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy  po
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 XII 2001 r., PS 2002, nr 4, s. 22, który twierdzi, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego oraz samorz¹dowe osoby prawne w zakresie czynnoci niew³adczych ponosz¹ odpowiedzialnoæ na zasadach ogólnych art. 427, 429, 430, 431 k.c.
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opieki zdrowotnej. Zak³ady te wykonuj¹ zadania wynikaj¹ce z w³adzy publicznej. Podmiotem w³adzy publicznej jest równie¿ Narodowy Fundusz
Zdrowia, który pobiera od obywatela w trybie ustawy podatkowej obligatoryjn¹ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne i zmusza przez to do leczenia
w zak³adach, z którymi zawrze umowê. Obywatel nie ma mo¿noci wyboru
innego ubezpieczenia. Jest wiêc w gruncie rzeczy daleko podporz¹dkowany w³adzy publicznej w zakresie leczenia. Nie widzê przeto przeszkód, aby
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, w³¹czone w obrêb systemu w³adzy
publicznej, odpowiada³y wobec poszkodowanych na zasadach s³usznoci.
Obawiam siê jednak, ¿e w obecnym systemie odpowiedzialnoci organu
w³adzy publicznej, wprowadzonym przez art. 77 ust. 1 Konstytucji, odpowiedzialnoæ publicznego zak³adu opieki zdrowotnej za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu jest nie do rozwi¹zania bez pogorszenia sytuacji poszkodowanego. Mo¿e równie¿ dojæ do wielu trudnoci w procesach, gdy s¹dy
bêd¹ analizowa³y, czy dane dzia³anie lekarza mia³o charakter w³adczy (np.
odmowa przyjêcia chorego do szpitala w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, interwencja lekarska bez zgody pacjenta, przymusowe umieszczenie osoby
z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym mimo braku przes³anek ustawowych). Mylê, ¿e zgodnie z powszechnymi tendencjami na
wiecie do wprowadzenia szczególnego re¿imu odpowiedzialnoci za szkody
wyrz¹dzone pacjentom po³¹czonego z ubezpieczeniami, taki re¿im powi4
nien zostaæ przyjêty w Polsce . Najlepszym przyk³adem, na którym mo¿na
5
6
by siê wzorowaæ, jest ustawodawstwo Szwecji czy Francji .
II. S¹d Okrêgowy przyj¹³, ¿e poparzenie stóp powódki by³o spowodowane b¹d uszkodzeniem termoforu, b¹d jego zbyt wysok¹ temperatur¹.
Dopuszczenie do stosowania niesprawnego sprzêtu medycznego stanowi
winê (S¹d przyjmuje tu winê anonimow¹) którego z pracowników szpitala. Natomiast ogrzewanie pacjentki termoforem o zbyt wysokiej temperaturze jest niedbalstwem pielêgniarki. Jakkolwiek zabieg ten mo¿e pielê7
gniarka wykonywaæ samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego , to tu mieci³
4

Zob. M. Nesterowicz: Przemiany odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu
(od odpowiedzialnoci cywilnej do ubezpieczeniowej i gwarancyjnej), PiP 2002, nr 3, s. 8 i n.
5
Zob. M. Nesterowicz: Szwedzki system ubezpieczenia na rzecz pacjentów, Prawo i Medycyna 2002,
nr 12, s. 123 i n.
6
Zob. M. Nesterowicz: Odpowiedzialnoæ cywilna za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu w prawie francuskim (wed³ug ustawy z 4 marca 2002 o prawach pacjentów), Prawo i Medycyna 2002, nr 12, s. 116 i n.
7
Rozporz¹dzenie MZiOS z 2 IX 1997 r. w sprawie zakresu rodzajów wiadczeñ zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielêgniarkê samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. Nr 116, poz. 750).
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siê on w ramach czynnoci pooperacyjnych, nad którymi nadzór powinien
8
sprawowaæ lekarz dy¿urny lub ordynator .
III. W tym procesie S¹d zajmowa³ siê zadoæuczynieniem pieniê¿nym
na rzecz poszkodowanej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to sta³y fragment gry
w procesach lekarskich. Panuje tu zupe³na patologia, wiêkszoci procesów mo¿na by unikn¹æ, gdyby szpitale, a faktycznie zak³ady ubezpieczeñ
mia³y inne podejcie do ludzkiego bólu, cierpieñ psychicznych, wyrz¹dzonej pacjentom krzywdy. Odbiega to daleko od standardów wiatowych.
W Polsce ³atwiej otrzymaæ od zak³adu ubezpieczeñ odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu, mimo czêstych kombinacji i oszustw,
ni¿ za doznan¹ krzywdê na skutek uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia.
Szpitale siê ubezpieczaj¹, a mimo to musz¹ byæ pozywane, ubezpieczyciel
chce bowiem wyroku s¹dowego. Rzadko siê zdarza, aby sprawa skoñczy³a
siê bez procesu, gdy¿ warunki ugody, które proponuj¹ ubezpieczyciele, prawie zawsze nadaj¹ siê tylko do odrzucenia. Tak by³o i w tej sprawie.
Podsumujmy, jakich szkód dozna³a powódka: poparzenie termoforem
piêt m³odej kobiety, która na skutek tego nie mog³a normalnie chodziæ
i powa¿ne bóle przez okres 4 miesiêcy, trudnoci ze snem; powik³ania leczenia ran oparzeniowych, martwica skóry, przeszczep skóry równie¿ bolesny, dodatkowy kilkutygodniowy pobyt w szpitalu, rehabilitacja pooperacyjna, czêste za¿ywanie rodków przeciwbólowych, utrudnione poruszanie i wykonywanie najprostszych czynnoci, ujemne prze¿ycia psychiczne,
mo¿liwoæ w przysz³oci zaburzeñ funkcji chodu powoduj¹ce koniecznoæ
korekcji blizn operacyjnych, obawa wyst¹pienia zmian nowotworowych
w miejscach blizn pooperacyjnych.
S¹d to ustali³ na podstawie wszechstronnego wyjanienia okolicznoci
sprawy, w tym opinii bieg³ych. ¯adne z ustaleñ faktycznych i podstaw prawnych roszczenia powódki nie by³o przez pozwanych kwestionowane, a przebieg zdarzeñ by³ pomiêdzy stronami bezsporny. Dlaczego wiêc dosz³o do
procesu? Bo najwiêkszy polski ubezpieczyciel, który narzuca standard postêpowania na rynku  PZU wyceni³ powy¿sz¹ krzywdê na 3500 z³ i tyle
zap³aci³. Jak widaæ z wielu procesów tego ubezpieczyciela ¿ycie i zdrowie
ludzkie jest dla niego nadzwyczaj tanie. PZU wola³ siê wdaæ w prawie
3-letni proces, który przegra³ z kretesem, ni¿ zaproponowaæ powódce uczci8

Co do podobnych przypadków  zob. K. Kordel, M. £abêcka: Skutki braku nale¿ytej starannoci i ukrywania b³êdów medycznych (oparzenie stóp termoforem u pacjentek ze znieczuleniem zewn¹trzoponowym),
Prawo i Medycyna 1999, nr 3, s. 58 i n.
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we zadoæuczynienie. S¹d zas¹dzaj¹c powództwo s³usznie wiêc powiedzia³,
¿e zadoæuczynienie ma mieæ przede wszystkim charakter kompensacyjny,
wobec czego jego wysokoæ nie mo¿e stanowiæ zap³aty symbolicznej, lecz
musi przedstawiaæ ekonomicznie odczuwaln¹ wartoæ. Jest to ju¿ sta³a
9
linia orzecznictwa akceptowana w doktrynie .
Nie mo¿na te¿ nie zauwa¿yæ, ¿e niepokoj¹ce jest postêpowanie szpitali
po wyrz¹dzeniu szkody pacjentom. Coraz czêciej s¹dy stwierdzaj¹ obojêtne zachowanie siê lekarzy, czy jak w danej sprawie brak wiêkszego zainteresowania spowodowanym uszczerbkiem na zdrowiu. W podobnych dwóch
sprawach chore zwraca³y uwagê na ca³kowity brak zainteresowania ze strony
personelu medycznego oddzia³ów, w których dosz³o do oparzeñ, niepodjêcie choæby próby przeproszenia10 . Wp³ywa to na zwiêkszenie ujemnych
prze¿yæ psychicznych i poczucia krzywdy i na podwy¿szenie wysokoci
zadoæuczynienia zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z 9 I 1978 r.
(IV CR 510/77, OSN 11/1978, poz. 210), do którego s¹dy siê coraz czêciej
odwo³uj¹. Skoro etyka lekarska nie dzia³a, to musi dzia³aæ prawo.

9

Por. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, s. 64 i n.
K. Kordel, M. £abêcka: op. cit., s. 61.

10

130

Prawo i Medycyna 3/2004, (16, vol. 6)

Problemy prawne praktyki lekarskiej

Dorota Karkowska, Edyta L. Wędrychowska
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Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru Prawa i Medycyny, kontynuujemy zamieszczanie wybranych odpowiedzi na pytania zadane za porednictwem serwisu internetowego Prawo i Zdrowie. Strona ta prowadzona jest przez Dom Wydawniczy ABC  Oddzia³ Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, a autorami pytañ s¹ praktycy  lekarze i pielêgniarki. Zastrzegamy, ¿e prezentowane odpowiedzi nie maj¹ charakteru opinii prawnych
i nie mog¹ byæ za takie uwa¿ane.
W niniejszym numerze zamieszczamy dalsze pytania zwi¹zane
z odpowiedzialnoci¹ karn¹ i cywiln¹ (najczêciej porednio  niezgodne
z przepisami zachowanie w omawianych sytuacjach mo¿e bowiem prowadziæ do takiej odpowiedzialnoci), a tak¿e dotycz¹ce praw pacjentów.
W numerze 3/2004 Prawa i Medycyny dzia³ Problemy praktyki powiêcony zostanie praktycznym problemom prawa pracy w s³u¿bie zdrowia.
E. L. W.
Pytanie:

Bardzo proszê o wyjanienie prawnych aspektów wykonywania badañ
autopsyjnych osób zmar³ych w szpitalu, w szczególnoci za odpowied
na pytania:

1) czy w przypadku, w którym lekarz widzi medyczne wskazania do
przeprowadzenia sekcji, rodzina zmar³ego ma prawo nie wyraziæ na
to zgody?
2) czy wbrew opinii lekarskiej dyrektor szpitala mo¿e zdecydowaæ o odst¹pieniu od sekcji?
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Odpowied:
Badania autopsyjne osób zmar³ych w szpitalu reguluj¹ przepisy art. 24
i 25 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón. zm.). W wietle tych przepisów mo¿na
wyró¿niæ trzy sytuacje: sekcjê fakultatywn¹, obligatoryjn¹ i zakaz przeprowadzania sekcji. Co do zasady, ka¿da osoba zmar³a w szpitalu mo¿e, ale
nie musi byæ poddana sekcji, o ile nie zachodz¹ wypadki sekcji obligatoryjnej lub obowi¹zuje zakaz jej przeprowadzania.
Obowi¹zkowe jest przeprowadzenie sekcji w razie niemo¿noci ustalenia przyczyny zgonu w sposób jednoznaczny, gdy zgon pacjenta nast¹pi³
przed up³ywem 12 godzin od przyjêcia do szpitala, w sytuacji podejrzenia
pope³nienia przestêpstwa (Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej odsy³a
w tym wypadku do przepisów Kodeksu postêpowania karnego, decyzje w
tym zakresie, np. o odst¹pieniu od sekcji, podejmowaæ bêdzie prokurator),
w sytuacjach okrelonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o chorobach
zakanych i zaka¿eniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384).
Nie mo¿na przeprowadzaæ sekcji fakultatywnej wtedy, gdy osoba zmar³a za ¿ycia wyrazi³a sprzeciw lub uczyni³ to jej przedstawiciel ustawowy.
Podkreliæ wypada, ¿e zakaz ten nie obowi¹zuje (mimo wyra¿enia sprzeciwu) we wskazanych wy¿ej przypadkach, kiedy sekcjê powinno siê przeprowadziæ. Ustawa nie przewiduje ani koniecznoci uzyskiwania zgody
rodziny zmar³ego, nawet wyrany sprzeciw rodziny nie wywo³uje w tym
wypadku skutków prawnych. Sprzeciw przedstawiciela ustawowego dotyczyæ bêdzie jedynie osób niemaj¹cych pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych  a zatem nieletnich i ubezw³asnowolnionych. Je¿eli zatem zmar³a
nieubezw³asnowolniona osoba pe³noletnia, po jej mierci sprzeciwu ju¿ nikt
skutecznie nie mo¿e wnosiæ.
Dyrektor szpitala mo¿e podj¹æ decyzjê o zarz¹dzeniu sekcji lub odst¹pieniu od niej tylko wtedy, gdy sam jest lekarzem. Je¿eli nie jest lekarzem
 decyzjê podejmuje upowa¿niony przez niego lekarz na wniosek lub po
zasiêgniêciu opinii ordynatora. Zawsze zatem jest to decyzja lekarza i powinna byæ oparta na wiedzy medycznej. O dokonaniu lub zaniechaniu sekcji sporz¹dza siê adnotacjê w dokumentacji medycznej.
Na zakoñczenie wypada zauwa¿yæ, ¿e wp³yw na decyzjê o zarz¹dzeniu
sekcji zw³ok ma tak¿e lekarz, który ma wystawiæ kartê zgonu i który
w uzasadnionych przypadkach mo¿e uzale¿niæ dokonanie tej czynnoci od
przeprowadzenia sekcji zw³ok, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 grud-
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nia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204 z pón. zm.).
Opracowanie:
Edyta L. Wêdrychowska
Pytanie:
Czy lekarz internista w swoim gabinecie prywatnym (internistycznym
niezabiegowym) ma prawo pobraæ krew z palca w celu oznaczenia glikemii
lub profilu lipidowego?
Odpowied:
O mo¿liwoci pobrania krwi decyduj¹ przede wszystkim kwalifikacje
osoby, która ma dokonaæ pobrania. W szczególnoci krew powinna byæ pobierana w obecnoci lekarza lub z mo¿liwoci¹ natychmiastowego jego wezwania. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e pobrania krwi mo¿e dokonaæ sam
lekarz. Poza prawem wykonywania zawodu nie ma tu ¿adnych dodatkowych
wymogów, w szczególnoci w zakresie specjalnoci. Mo¿liwe jest zatem pobranie krwi do badañ przez lekarza internistê.
Niew¹tpliwie, mo¿liwe jest tak¿e pobranie krwi w gabinecie prywatnym.
O mo¿liwoci pobrania krwi decyduje nie tyle cel, co sposób i iloæ
pobieranej próbki. Ze wzglêdu na te okolicznoci konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzêtu do pobrania i przechowywania próbki w odpowiednich warunkach, a tak¿e stosownych warunków sanitarnych. W szczególnoci konieczne jest wyposa¿enie w sterylizator. Wymagania w tym zakresie unormowane s¹ doæ szczegó³owo w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pomieszczenia, urz¹dzenia i sprzêt medyczny, s³u¿¹ce wykonywaniu
indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254). Z treci
tego rozporz¹dzenie wynika jednak mo¿liwoæ zapewnienia niezbêdnych
warunków tak¿e w gabinecie internistycznym.
Oczywicie koniecznym warunkiem dla pobrania krwi bêdzie tak¿e brak
zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia pacjenta oraz jego zgoda.
Opracowanie:
Edyta L. Wêdrychowska
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Pytanie:
Czy lekarz ma obowi¹zek udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta jego rodzinie?
Odpowied:
Informacja o stanie zdrowia pacjenta objêta jest tajemnic¹ lekarsk¹.
O stanie zdrowia nale¿y informowaæ przede wszystkim samego pacjenta,
chyba ¿e zrzeknie siê on tego prawa. Na udzielenie informacji osobom trzecim musi pozwalaæ wyrany przepis uchylaj¹cy tajemnicê lekarsk¹, w odniesieniu za do informowania rodziny o stanie zdrowia decyduje przede
wszystkim sam pacjent. Poinformowanie cz³onka rodziny pacjenta wymaga wyranej zgody pacjenta, tak samo jak udzielenie informacji np. kolegom z pracy i innym osobom obcym. Zgody tej nie mo¿na dorozumiewaæ.
Pacjent ma prawo wskazaæ inn¹ osobê, spoza krêgu najbli¿szej rodziny,
któr¹ nale¿y informowaæ o stanie jego zdrowia. Je¿eli pacjent nie wyra¿a
zgody, nie wolno udzielaæ informacji nawet osobom najbli¿szym. Dotyczy
to sytuacji, kiedy pacjent jest w stanie podj¹æ decyzjê i wyraziæ zgodê lub
nie. Ustawa o zawodzie lekarza zawiera w art. 40 ust. 2 listê wyj¹tków od
obowi¹zku przestrzegania tajemnicy lekarskiej. Przepis ten nie przewiduje
informowania o stanie zdrowia rodziny pacjenta, który jest np. nieprzytomny. Kwestii tej dotyczy art. 16 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który to przepis
jest jednak krytykowany i nie wydaje siê uchylaæ obowi¹zku zachowania
tajemnicy lekarskiej.
Opracowanie:
Edyta L. Wêdrychowska
Pytanie:

Pacjent, który sam siê zg³osi³ do poradni lekarza rodzinnego lub w czasie
wizyty lekarza w domu pacjenta, odmawia leczenia szpitalnego, mimo ewentualnych wskazañ. Standardowo osoba pytaj¹ca stara siê uzyskaæ pisemne
owiadczenie od pacjenta o rezygnacji z leczenia.

Czy wpis w historii choroby ma jak¹kolwiek wartoæ prawn¹, w razie
ewentualnych konsekwencji dla lekarza? Jak powinno byæ sformu³owane
takie owiadczenie, ¿eby mia³o wartoæ dla s¹du?
Odpowied:
Ka¿de pisemne owiadczenie z³o¿one przez pacjenta o rezygnacji z proponowanego leczenia ma wartoæ dowodow¹ dla s¹du.
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Pacjent na ka¿dy rodzaj wiadczenia zdrowotnego musi wyraziæ wiadom¹ zgodê, w tym na pobyt w szpitalu.
Je¿eli lekarz rodzinny dostrzega koniecznoæ hospitalizacji, ma obowi¹zek poinformowaæ o tym fakcie pacjenta i w sposób dla pacjenta przystêpny wyjaniæ jej koniecznoæ. Pacjent sam podejmuje decyzjê.
Je¿eli pomimo ewentualnych wskazañ zdrowotnych pacjent odmawia
hospitalizacji, obowi¹zkiem lekarza jest poinformowanie go o ewentualnych skutkach braku pomocy, która mo¿e mu byæ udzielona w warunkach
szpitalnych, a nie zawsze jest to mo¿liwe w warunkach ambulatoryjnych.
W udzielanej informacji lekarz ma obowi¹zek wskazania na konsekwencje
prawdopodobne, czêsto zachodz¹ce, natomiast nie ma obowi¹zku informowania o konsekwencjach nadzwyczajnych.
Pacjent w opiece ambulatoryjnej nie ma prawnego obowi¹zku sk³adania
pisemnego owiadczenia woli, i¿ odmawia leczenia szpitalnego. Jednak lekarz, chc¹cy w takiej sytuacji zabezpieczyæ siê przed ewentualnymi roszczeniami pacjenta, mo¿e poprosiæ o z³o¿enie pisemnego owiadczenia woli
o rezygnacji z leczenia w szpitalu. Owiadczenie powinno zawieraæ informacjê, ¿e pacjent nie wyra¿a zgody na leczenie w szpitalu oraz ¿e zosta³ poinformowany przez lekarza o mo¿liwych nastêpstwach swojej decyzji. Pacjent
mo¿e takie owiadczenie z³o¿yæ w dokumentacji medycznej lub na oddzielnym pimie, które trzeba w³¹czyæ do dokumentacji. Je¿eli pacjent odmówi
z³o¿enia takiego owiadczenia, lekarz mo¿e, za zgod¹ pacjenta, przyj¹æ ustne
owiadczenie woli w obecnoci osoby trzeciej, np. innego lekarza lub pielêgniarki. W przypadku braku pisemnego owiadczenia woli pacjenta, lekarz
zawsze powinien sporz¹dziæ adnotacjê w dokumentacji medycznej.
Opracowanie:
Dorota Karkowska
Pytanie:
Jak wygl¹da sytuacja pacjentów pozostaj¹cych w stanie pi¹czki? Jakie
s¹ polskie przepisy prawa reguluj¹ce tê kwestiê? Jak d³ugo podtrzymuje siê
funkcje ¿yciowe takich pacjentów? Taki stan mo¿e utrzymywaæ siê latami,
co z kosztami, kto za to p³aci?
Odpowied:
W Polsce przepisy prawne nie reguluj¹ kwestii  jak d³ugo (czasowo
np. miesi¹c, rok, 10 lat) podtrzymywaæ funkcje ¿yciowe pacjenta bêd¹cego
w stanie pi¹czki. W pewnym sensie reguluj¹ ten problem normy etyczne.
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Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 29 przewiduje, ¿e lekarz winien utrzymywaæ, w miarê mo¿liwoci, jakoæ koñcz¹cego siê ¿ycia. Pytanie  jak
dalece lekarz jest obowi¹zany podtrzymywaæ ¿ycie, zw³aszcza gdy nastêpuje to sztucznymi rodkami i wi¹¿e siê z cierpieniem dla pacjenta? Wydaje siê, ¿e pewne granice musz¹ tu byæ postawione w interesie samego chorego. Podtrzymywanie zanikaj¹cych funkcji ¿yciowych poprzez pod³¹czenie chorego do aparatury utrzymuj¹cej ¿ycie stanowi dehumanizacjê ¿ycia,
a zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408) pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godnoci. Jednak ta ustawa nie rozstrzyga, co lekarz powinien czyniæ w rozwa¿anym przypadku. Natomiast Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 31 stanowi,
¿e W stanach terminalnych lekarz nie ma obowi¹zku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania rodków nadzwyczajnych. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji nale¿y do lekarza i jest zwi¹zana z ocen¹ szans leczniczych. Podobnie jest w sytuacji, kiedy pacjent
pozostaje w stanie pi¹czki  lekarz na podstawie oceny szans leczniczych
podejmuje decyzjê o od³¹czeniu pacjenta od aparatury sztucznie podtrzymuj¹cej ¿ycie. W celu unikniêcia wszelkich w¹tpliwoci co do prawid³owoci podjêtej decyzji s³uszne wydaje siê, aby decyzjê podejmowa³o konsylium lekarskie. Art. 30 Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowi, ¿e lekarzowi
nie wolno stosowaæ eutanazji.
Kto ponosi koszty czynnoci medycznych zwi¹zanych z podtrzymywaniem funkcji ¿yciowych pacjenta w stanie pi¹czki?
Je¿eli pacjent ma prawo do opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i korzysta z us³ug wiadczeniodawcy, który
ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (dotychczas Kas¹
Chorych), koszty s¹ pokrywane w ramach tego ubezpieczenia. Je¿eli pacjent nie ma prawa do opieki zdrowotnej w powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, koszty obci¹¿aj¹ pacjenta.
Opracowanie:
Dorota Karkowska
Pytanie:
Czy pacjent ma prawo wejæ do gabinetu lekarskiego ze swoj¹ najbli¿sz¹ osob¹? Czy ma prawo do tego, aby osoba ta, za jej zgod¹, uczestniczy³a
przy rutynowych badaniach (nie przy operacjach rzecz jasna)? Spotka³am
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siê z odmow¹ lekarza, który nie zgodzi³ siê na obecnoæ bliskiej mi osoby
podczas zabiegu chirurgicznego. Czy jest to zgodne z prawem?
Odpowied:
Pacjent ma prawo wejæ do gabinetu lekarskiego z najbli¿sz¹ osob¹,
je¿eli lekarz wyrazi na to zgodê.
Art. 36 ust. 2 ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza Dz. U.
z 1997 r., Nr 28, poz.152; ze zm. w art. 36 ust. 2 stanowi: Przy udzielaniu
wiadczeñ zdrowotnych mo¿e uczestniczyæ tylko niezbêdny, ze wzglêdu
na rodzaj wiadczenia, personel medyczny. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta i lekarza.
Przyjête rozwi¹zanie uzale¿nia obecnoæ osób najbli¿szych od zgody
lekarza, nawet jeli pacjent chce, aby wskazana mu osoba towarzyszy³a.
Niemniej jednak stosowanie wskazanego przepisu, w zakresie zgody lekarza na obecnoæ osób trzecich, powinno byæ dokonane z uwzglêdnieniem
dobra pacjenta. Lekarz nie powinien sprzeciwiaæ siê ich obecnoci, je¿eli
za obecnoci¹ osób trzecich podczas interwencji medycznej przemawia
dobro pacjenta.
Opracowanie:
Dorota Karkowska
Pytanie:
Jakie mog¹ byæ konsekwencje dla lekarza, który wystawi³ na probê
rodziny zawiadczenie o potrzebie leczenia szpitalnego osoby z rozpoznanym zespo³em paranoidalnym, bez osobistego zbadania chorego? Osoba
chora by³a wczeniej pacjentem tego lekarza. Biegli s¹dowi wczeniej wypowiadali siê na temat rozpoznania i koniecznoci leczenia.
Odpowied:
Wystawienie jakiegokolwiek zawiadczenia bez osobistego zbadania pacjenta zawsze nale¿y traktowaæ jako bardzo powa¿ny b³¹d w zakresie orzecznictwa lekarskiego  niezale¿nie od ewentualnego rozpoznania. W rzeczywistoci trudno jest bowiem mówiæ o rozpoznaniu, skoro lekarz nie bada³ pacjenta. W szczególnoci nale¿y zadbaæ o prawid³owe orzecznictwo w zakresie sporz¹dzania dokumentów, które maj¹ byæ podstaw¹ umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym. Nale¿y siê domylaæ (i obawiaæ), ¿e cho-
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dzi tu o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody.
Je¿eli obarczone b³êdami bêd¹ podstawy umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, to pobyt tam pacjenta wbrew jego woli stanowi bardzo powa¿ne
naruszenie jego praw i nale¿y go rozpatrywaæ jako bezprawne pozbawienie
wolnoci. Je¿eli zosta³o to spowodowane przez lekarza wydaj¹cego zawiadczenie, który umylnie dopuci³ siê b³êdu  niew¹tpliwie nale¿y rozpatrywaæ
zachowanie lekarza pod k¹tem wyczerpania znamion przestêpstwa. Oprócz
ewentualnej odpowiedzialnoci za bezprawne pozbawienie wolnoci (w postaci pomocnictwa) z ca³¹ pewnoci¹ wchodzi w grê powiadczenie nieprawdy w dokumencie (tak zwany fa³sz intelektualny). Jest oczywiste, ¿e je¿eli w
zawiadczeniu jest informacja o badaniu, którego nie by³o, to lekarz, które je
wystawi³, dopuszcza siê tego przestêpstwa.
Zawarta w pytaniu informacja o wczeniejszym leczeniu i opinii bieg³ych tylko w minimalnym stopniu mo¿e przyczyniæ siê do z³agodzenia
odpowiedzialnoci lekarza. Je¿eli nawet chory by³ wczeniej pacjentem tego
samego lekarza, który wyda³ zawiadczenie  co wprost nie wynika z treci
pytania  to nale¿y domniemywaæ, ¿e up³yn¹³ jaki czas od ostatnich badañ. Gdyby by³o inaczej i zawiadczenie wyda³by lekarz niezw³ocznie po
ostatnich badaniach, nie by³oby oczywicie w¹tpliwoci co do prawid³owoci zachowania lekarza. Opinia bieg³ych nigdy nie jest ostateczna i niepodwa¿alna i lekarz nie mo¿e zas³aniaæ siê uprzedni¹ opini¹ i opieraæ siê
wy³¹cznie na niej. Zadaniem lekarza nie by³a chyba w tym wypadku ocena
kompletnoci, spójnoci i wniosków opinii, a wydanie zawiadczenia o aktualnym stanie zdrowia. Jak wiadomo, stan zdrowia pacjenta mo¿e wygl¹daæ ró¿nie w ró¿nym czasie. Nie wnikaj¹c oczywicie w kwestie czysto
medyczne, wypada jednak zauwa¿yæ, ¿e rozpoznanie zespo³u paranoidalnego nie jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ do umieszczenia chorego w szpitalu
psychiatrycznym bez jego zgody.
Niezale¿nie od ewentualnej odpowiedzialnoci karnej mo¿liwa jest w
opisywanym wypadku tak¿e odpowiedzialnoæ cywilna za szkodê zwi¹zan¹ z pobytem w szpitalu (choæ w tym zakresie istotne mo¿e okazaæ siê, ¿e
chory rzeczywicie powinien tam siê znaleæ). Z ca³¹ natomiast pewnoci¹
nale¿y rozpatrywaæ czyn lekarza jako podstawê do poci¹gniêcia go do odpowiedzialnoci zawodowej  przed s¹dem lekarskim. Je¿eli lekarz by³by
bieg³ym s¹dowym, powinien zostaæ tak¿e usuniêty z listy bieg³ych.
Na zakoñczenie nale¿y stwierdziæ, ¿e, niestety, przeprowadzone badania potwierdzaj¹, ¿e wypadki wydawania w³anie takich zawiadczeñ  bez
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badania pacjenta i w przedmiocie koniecznoci umieszczenia w szpitalu
psychiatrycznym zdarzaj¹ siê i stanowi¹ znaczny procent b³êdów pope³nianych w trakcie orzecznictwa i opiniowania w sprawach z zakresu ochrony
zdrowia psychiatrycznego. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, ¿e przypadki takie coraz czêciej udaje siê ujawniaæ.
Opracowanie:
Edyta L. Wêdrychowska
Pytanie:
Czy zastosowanie przymusu bezporedniego wobec pacjenta (wg
art. 18 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) w szpitalu, który nie
jest szpitalem psychiatrycznym, mo¿e opieraæ siê na rozporz¹dzeniu MZiOS
w sprawie sposobu stosowania przymusu bezporedniego?
Odpowied:
Tak, wobec pacjenta w szpitalu, który nie jest szpitalem psychiatrycznym, mo¿e mieæ zastosowanie rodek przymusu bezporedniego na podstawie art. 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a szczegó³owe
warunki podjêcia takich czynnoci reguluje rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezporedniego. Zgodnie jednak z treci¹ art. 18 ust. 1
ustawy psychiatrycznej zastosowanie przymusu bezporedniego mo¿e mieæ
miejsce tylko w cile oznaczonych okolicznociach. Przymus bezporedni
mo¿e byæ u¿yty wobec pacjenta, który wykazuje zaburzenia psychiczne
(jest to pojêcie szersze ni¿ osoba chora psychiczna) i dopuszcza siê zamachu przeciwko ¿yciu lub zdrowiu w³asnemu, ¿yciu lub zdrowiu innej
osoby, bezpieczeñstwu powszechnemu b¹d w sposób gwa³towny niszczy
lub uszkadza przedmioty znajduj¹ce siê w jego otoczeniu.
Przyk³adowo takimi osobami mog¹ byæ:
 pacjenci np. z wysoka gor¹czk¹, pobudzeni psychoruchowo,
 nieprzytomni ( których trzeba zabezpieczyæ, albo którzy wykonuj¹ nieskoordynowane ruchy)
 u dzieci pod wp³ywem rodków halucynogennych, alkoholu, tabletek,
rodków truj¹cych,
 alkoholicy, narkomani itp. bêd¹cy pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych.
Dodatkowe okolicznoci stosowania przymusu bezporedniego ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje w art. 34, kiedy zachodzi ko-
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niecznoæ dokonania niezbêdnych czynnoci leczniczych oraz w celu zapobie¿enia samowolnemu opuszczeniu szpitala psychiatrycznego przez
osobê przyjêt¹ bez zgody, a tak¿e w art. 40, w razie potrzeby przy przyjêciu
do domu pomocy spo³ecznej.
Wszystkie powy¿ej wskazane okolicznoci stanowi¹ katalog zamkniêty przyczyn stosowania przymusu bezporedniego. Zastosowanie przymusu bezporedniego z innych powodów stanowi dzia³anie nieprawne.
Opracowanie:
Dorota Karkowska
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