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Błąd lekarski czy niepowodzenie w leczeniu?

W maju tego roku opinia publiczna dowiedziała się o tragicznym
przypadku Agaty L. z Piły. Agata L., będąc od kwietnia 2004 r. w ciąży,
zachorowała na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Od 18 maja do
29 września 2004 r. kobieta była leczona w szpitalach w Pile, Poznaniu
i Łodzi. Jej stan zdrowia ulegał stałemu pogorszeniu, a mimo to lekarze nie wykonywali koniecznych badań, prawdopodobnie w obawie
przed uszkodzeniem płodu lub wywołaniem poronienia.
Ocena stanu faktycznego odtworzonego na podstawie dokumentacji lekarskiej oraz relacji matki Agaty L. daje podstawy do twierdzenia,
że lekarze w tej sprawie dopuścili się błędu w sztuce lekarskiej, co może
skutkować odpowiedzialnością karną. W tej konkretnej sprawie kwestię odpowiedzialności karnej rozstrzygnie niezawisły sąd. Niemniej
jednak na podstawie stanu faktycznego można rozważać istniejący stan
prawny.

Stan faktyczny
Na jesieni 2003 r. Agata L., w związku z pojawiającymi się bólami
brzucha, zgłaszała się kilkakrotnie do lekarza rodzinnego w Przychodni Rejonowej w Pile. W trakcie wizyt Agata L. skarżyła się na bóle brzucha, bóle stawów, ogólne złe samopoczucie. Lekarka za każdym razem
przepisywała wyłącznie leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, nigdy
natomiast nie zleciła innych badań, niż morfologia krwi.
W kwietniu 2004 r., w trakcie prywatnej wizyty ginekologicznej u
Agaty L. stwierdzono ciążę.
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Ze względu na konieczność wyboru lekarza prowadzącego ciążę oraz
pojawiające się cały czas bóle brzucha, Agata L. 13 maja 2004 r. udała
się na prywatną wizytę do ordynatora Oddziału Położniczego w Pile.
Lekarz po zbadaniu pacjentki powiedział, że takie bóle są charakterystyczne dla początku ciąży i mogą występować do końca trzeciego miesiąca, zlecił wykonanie badań i wyznaczył termin następnej wizyty za
miesiąc.
W dniu 18 maja 2004 r. Agata L., będąc w około 8 tygodniu ciąży,
trafiła do Szpitala Specjalistycznego w Pile na Oddział Ginekologiczno-Położniczy z objawami biegunki i krwawień z odbytu. Po wykonaniu
morfologii krwi i konsultacji internistycznej pacjentkę 19 maja 2004 r.
skierowano na Oddział Wewnętrzny.
Na Oddziale Wewnętrznym Agata L. leżała od 19 maja do 1 czerwca
2004 r. W trakcie hospitalizacji wykonano następujące badania: fiberosigmoskopię do 20 cm; morfologię krwi; mocz – badanie ogólne; badania ogólne w surowicy, gospodarkę żelazem, gazometrię, profile glikemii, badania bakteriologiczne; badania kardiologiczne: EKG, badania
radiologiczne: USG jamy brzusznej; konsultację ginekologiczną.
Po wykonaniu powyższych badań, a zwłaszcza badania endoskopowego do 20 cm, rozpoznano u Agaty L. wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, a także cukrzycę ciężarnych. Wobec stwierdzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lekarz zastosował leczenie następującymi lekami: Tarcefoxym, PWE, 0,9 % NaCl, Hydrocortisonum haemisuce., Jucolon, Kalipoz, KCl, Calcium Polfa, Sulfosalazyna, Encorton,
Albuminy. Po zastosowanym leczeniu farmakologicznym pacjentka
została wypisana do domu 1 czerwca 2004 r. z zaleceniami opieki w
poradni patologii ciąży, samokontroli poziomów glikemii i przyjmowania wskazanych leków.
W dniu 4 czerwca 2004 r. Agata L., ze względu na silne bóle zlokalizowane w podbrzuszu, została z powrotem przyjęta do Szpitala Specjalistycznego w Pile na Oddział Chorób Wewnętrznych. Agata L. od początku leczenia szpitalnego skarżyła się na narastające bóle brzucha
oraz na bóle odbytu połączone z oddawaniem 8-10 krwistych stolców
dziennie. Na Oddziale Chorób Wewnętrznych Agata L. przebywała do
8 czerwca 2004 r. W trakcie hospitalizacji stwierdzono drugi rzut wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, niemniej nie wykonano kolejnego
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badania endoskopowego. Poprzestano na zastosowaniu leczenia farmakologicznego. W związku z tym, że pacjentka nie uzyskała istotnej
poprawy stanu zdrowia, skierowano ją do dalszego leczenia do Kliniki
Gastroenterologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
W dniu 8 czerwca Agata L. została przyjęta do Kliniki Gastroenterologii w Poznaniu z rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz cukrzycą ciążową. Po zastosowaniu leczenia w postaci steroidoterapii, Meslazyny oraz suplementacji potasu i żelaza – Agata L. w
dniu 1 lipca 2004 została wypisana do domu z zaleceniem przeprowadzania okresowych badań ginekologicznych oraz stosowania diety i leków, które standardowo przyjmuje się w czasie ciąży.
W dniu 13 lipca 2004 r. Agata L., w związku z cukrzycą ciążową, a
jednocześnie cały czas skarżąc się na coraz silniejsze bóle odbytu stawiła się w Szpitalu Położnictwa i Chorób Kobiecych w Poznaniu w celu
ustawienia poziomów cukrów. W szpitalu tym przebywała trzy dni do
15 lipca 2004 r. W trakcie hospitalizacji wykonano wyłącznie badania
usg jamy brzusznej, morfologię, badanie ogólne moczu, zalecając kontrolę glikemii, dietę cukrzycową, dopochwowe stosowanie Nystatyny i
kontynuację leków ciążowych jak dotychczas. W trakcie hospitalizacji
skoncentrowano się wyłącznie na przebiegu ciąży. Nie zainteresowano
się natomiast trwającym bólem odbytu pacjentki.
W dniu 19 lipca 2004 r. Agata L. stawiła się w Poradni Przyszpitalnej
Gastroenterologii w Poznaniu, gdzie po konsultacji chirurgicznej stwierdzono ropień podśluzówkowy w kanale odbytu na przedniej ścianie
odbytnicy wielkości kasztana, opróżniający się. Lekarz dyżurny chciał
skierować Agatę L. na Oddział Chirurgiczny. Niestety na tym Oddziale
odmówiono przyjęcia pacjentki tłumacząc się brakiem miejsc. Nie chciano jej również przyjąć do Szpitala Położnictwa i Chorób Kobiecych.
Miejsce dla Agaty L. znalazło się dopiero w Klinice Gastroenterologii.
W Klinice tej przeprowadzono zabieg usunięcia ropnia okołoodbytniczego w znieczuleniu zewnątrzoponowym i zalecono leczenie następującymi lekami: Salofalk, Metypred 12 mg, Sorbifer dulures, Insulatard
HM 2j Sc, Actrapid HM 4j rano, 4 j w południe, 4 j wieczorem, kwas
foliowy. Przeprowadzona konsultacja ginekologiczna pozwoliła określić stan macicy na odpowiadający wielkością 16 tygodniowi ciąży, a
także stwierdzić pojawienie się w ścianie pośladka po stronie lewej rop-
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nia o średnicy 5 cm. W dniu 28 lipca Agata L. została wypisana do domu
z zaleceniami leczenia farmakologicznego jak wyżej oraz z zaleceniem
kontroli w Poradni Gastroenterologicznej za miesiąc i stosowaniem
nasiadówek w mydlanej wodzie 3 razy dziennie. Agata L. została wypisana ze szpitala pomimo tego, że cały czas skarżyła się na bóle odbytu,
które powodowały nawet duże trudności w trakcie chodzenia. Dodatkowo, wyniki badań krwi były złe, Agata L. miała znacznie podwyższone leukocyty i wysokie OB. W trakcie ostatniej rozmowy z lekarzem,
jeszcze przed wypisem, matka Agaty L. skarżyła się na brak poprawy
zdrowia córki i jej cierpienie. Lekarz wręczył jej wizytówkę z adresem
prywatnej praktyki i powiedział, że gdyby coś się działo, to można się
do niego prywatnie zgłosić.
W nocy z 28 na 29 lipca 2004 r. matka Agaty L. wezwała do domu
karetkę pogotowia, ponieważ Agata L., ogromnie cierpiąc, nie mogła
wytrzymać trwających cały czas bólów odbytu. Pacjentka została przewieziona do Szpitala Specjalistycznego w Pile najpierw na Oddział Ratunkowy, a następnie na Oddział Chirurgiczny. Na Oddziale Chirurgicznym Agata L. przebywała do 7 sierpnia 2004 r. W trakcie pobytu w
szpitalu zastosowano nacięcie ropnia wargi sromowej lewej, następnie
wykonano czyszczenie i zastosowano leczenie farmakologiczne. Nie
przeprowadzono badania endoskopowego, opierając się cały czas na
badaniu fiberosigmoskopii do 20 cm wykonanym w Szpitalu Specjalistycznym w Pile na Oddziale Wewnętrznym podczas pierwszej hospitalizacji. Po tygodniu leczenia, matka Agaty L. w trakcie rozmowy z lekarzem ordynatorem usłyszała, że: „to absurd, żeby leczyć ropień cały
tydzień. Agata zajmuje się za bardzo swoim tyłkiem, zamiast zająć się
czym innym”. Wypisując Agatę L. ze szpitala zalecono codzienne wyciskanie ropy z wargi sromowej i stosowanie leków jak dotychczas.
Ze względu na brak poprawy w stanie zdrowia Agaty L, i trwające cały
czas bóle odbytu, a często również bóle brzucha, w dniu 17 sierpnia 2004 r.
Agata L. wraz z matką zdecydowała się rozpocząć leczenie w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Pirogowa w Łodzi, Klinice Chirurgii
Ogólnej i Naczyniowej. Agatą L. zajął się tam lekarz proktolog. W trakcie
badania chorej lekarz znalazł narastający ropień w okolicach odbytu i przetokę. W trakcie leczenia w dniu 17 sierpnia zastosowano szersze, niż poprzednio nacięcie ropnia wargi sromowej lewej, a następnie każdego dnia
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odbywało się czyszczenie pojawiającej się cały czas treści ropnej. Pomimo,
że stan zdrowia Agaty L. ulegał stałemu pogorszeniu, lekarze nie zdecydowali się na przeprowadzenie pełnej endoskopii. Na pytanie skierowane do
prowadzącego lekarza, dlaczego nie chce wykonać tego badania, lekarz
odpowiedział: „sumienie mi nie pozwala”. Pod koniec sierpnia, w trakcie
pobytu Agaty L. w Klinice w Łodzi, jej matka i narzeczony, widząc cierpienie Agaty i pogarszający się stan zdrowia przeprowadzili z lekarzem prowadzącym rozmowę, w której zażądali rozpoczęcia zdecydowanego leczenia, bez względu na konsekwencje dla życia płodu. Lekarz odpowiedział
na to: „To co, mam usunąć ciążę?” Matka i narzeczony Agaty L. jeszcze
raz stanowczo powiedzieli, że trzeba ratować przede wszystkim życie Agaty; jeśli płód jest silny, to się utrzyma, a jeśli nie to trudno. Niestety powyższe żądania i prośby rodziny Agaty L. nie przyniosły żadnych rezultatów.
W dniu 4 września Agata L. została przyjęta do Szpitala im. Madurowicza, I Kliniki Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej w Łodzi z
objawami otrzewnowymi. Wykonano zabieg wycięcia wyrostka robaczkowego, a następnie ze względu na niewydolność oddechową, Agatę L.
przewieziono do Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala im. Barlickiego. Na ten Oddział Agata L. została przyjęta 4 września o godzinie
18.00 z objawami wstrząsu septycznego i niewydolnością wielonarządową. W chwili przyjęcia stan zdrowia Agaty L. był bardzo ciężki. Krążenie wymagało wspomagania wlewem katechiolamin. W badaniu USG
macicy stwierdzono cechy obumarcia płodu. Ze względu na bezskuteczną indukcję poronienia, w dniu 6 września wykonano cesarskie cięcie. W trakcie zabiegu odessano około 800 ml treści ropnej z jamy
otrzewnej oraz usunięto martwy płód. W dniu 13 września wykonano
ponowną laparotomię i usunięto krwiak w jamie Douglasa. Wykonywano również kilkakrotnie bronchoskopię ze względu na duże ilości
ropnej wydzieliny w drzewie oskrzelowym. W dniu 15 września wykonano ponowną laparotomię i ponownie wypłukano treść ropną oraz
usunięto macicę. Po kolejnych dwóch laparotomiach w dniach 17 i 18
września stan chorej uległ dalszemu pogorszeniu, pojawiły się cechy
niewydolności nerek, wobec czego zastosowano ciągłą hemodiafiltrację. Pomimo stosowanego leczenia nerkozastępczego, przeciwgrzybicznego i dializoterapii stan zdrowia Agaty L. pozostawał bardzo ciężki i
ulegał ciągłemu pogorszeniu. W dniu 29 września w godzinach rannych
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doszło do zatrzymania krążenia. Zastosowane postępowanie reanimacyjne nie dało żadnych rezultatów. O godzinie 6.30 Agata L. zmarła.

Stan prawny
Przedstawiony powyżej stan faktyczny rodzi uzasadnione podejrzenie, że lekarze zajmujący się chorą Agatą L. nie dołożyli należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach, doprowadzając do
śmierci pacjentki. Agata L. będąc w ciąży i trafiając do kolejnych szpitali, za każdym razem w coraz gorszym stanie zdrowia, z pogłębiającym
się bólem odbytu, wymagała kompleksowej opieki lekarskiej i podjęcia
zdecydowanego leczenia w celu ratowania jej zdrowia i życia. Wydaje
się, że należało wykonać badanie pełnej endoskopii w celu zlokalizowania ognisk zapalnych i na tej podstawie zadecydować o ewentualnym leczeniu chirurgicznym. Oszczędnościowe wykonanie tego badania na samym początku przebiegu choroby nie mogło stanowić podstawy dla całego późniejszego leczenia pacjentki.
Kodeks etyki lekarskiej wyraźnie stanowi, że powołaniem lekarza
jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z
tym powołaniem. Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto (art. 2 Kodeksu).
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 21, poz. 204) w art. 4 potwierdza powyższy
nakaz ustanawiając zasadę, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód,
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
Interpretując powyższe regulacje w kontekście przypadku Agaty L.
można przypuścić, że lekarze jakby zupełnie zapomnieli o swoim powołaniu i obowiązku ratowania życia i zdrowia Agaty L., zajmując się
wyłącznie ochroną życia i zdrowia płodu.
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Wprawdzie zgodnie z art. 39 Kodeksu etyki lekarskiej, podejmując
działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada
za zdrowie i życie jej dziecka; dlatego obowiązkiem lekarza są starania
o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.
Jednak analiza całokształtu przepisów dotyczących ochrony zdrowia, a
w szczególności ustawy o zawodzie lekarza, ustawy z 7 stycznia 1993 r.
(Dz. U. Nr 17, poz. 78) o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w razie zaistnienia konfliktu
między potrzebą ochrony życia i zdrowia płodu, a ochroną życia i zdrowia matki daje priorytet ochronie życia i zdrowia matki.
Z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza wynika, że lekarz ma obowiązek
udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach
niecierpiących zwłoki.
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w art. 1 ustanawia ochronę prawa do życia, w
tym również w fazie prenatalnej, ale w granicach określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia
lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
Dodatkowo, przepisy ustawy o planowaniu rodziny ustanawiają terminy dopuszczalności przerywania ciąży. W przypadku nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przerwanie ciąży jest dopuszczalne jeżeli od jej początku nie upłynęło więcej
niż 12 tygodni, natomiast w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że ciąża pochodzi z czynu zabronionego do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.
Ustawa nie wprowadza żadnego ograniczenia czasowego w stosunku do pierwszego przypadku – gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia
lub zdrowia kobiety ciężarnej. Tym samym przerwanie ciąży jest możliwe w dowolnym czasie jej trwania.
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Enumeratywne wymienienie dozwolonych przypadków usuwania
ciąży w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży doprowadziło do zmiany przepisów
kodeksu karnego i kryminalizacji czynów polegających na niezgodnym
z prawem przerwaniu ciąży. Odpowiedzialność karną będzie ponosił
sprawca, który nawet za zgodą kobiety ciężarnej przerywa jej ciążę, ale
w sytuacji naruszenia przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 152 § 1
kodeksu karnego). Naruszenie przepisów ustawy jest więc tutaj elementem decydującym o bezprawności czynu. Ustawa bowiem dopuszcza w określonych warunkach – przedstawionych powyżej – usuwanie
ciąży stanowiąc tym samym regulacje o charakterze wyjątkowym.
Uznanie priorytetu ochrony życia i zdrowia matki przed ochroną
życia i zdrowia płodu potwierdza również analiza treści art. 157 a § 2
k.k. Przepis ten stanowi, że nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego. Przepis ten ustanawia kontratyp związany ze szczególną sytuacją opisaną w ustawowych znamionach przepisu. Sytuacja taka jest
możliwa w przypadku ustalenia np. w toku badań kobiety ciężarnej, że
istnieje niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia, w związku z czym
obowiązkiem lekarza jest udzielenie jej koniecznej pomocy.
Analiza przepisów prawnych – przedstawiona powyżej – pozwala w
sposób niebudzący wątpliwości stwierdzić, że przepisy te przyznają pierwszeństwo ochrony życia i zdrowia matki i jednoznacznie określają sytuacje wyłączenia odpowiedzialności lekarza w razie uszkodzenia płodu
lub wywołania poronienia w sytuacji ratowania zdrowia i życia matki.
Wobec powyższego nasuwa się pytanie, dlaczego lekarze nie udzielili Agacie L. kompleksowej i koniecznej opieki medycznej.
Ze stanu faktycznego wynika, że część z nich w trakcie przeprowadzanego leczenia odmawiała wykonania badania endoskopowego zasłaniając się klauzulą sumienia.
Art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zezwala lekarzom na powstrzymanie się od wykonywania świadczeń medycznych
niezgodnych z ich sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30 tej ustawy. Zna-
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czenie uzupełniające w tym zakresie ma również art. 7 Kodeksu etyki
lekarskiej, na podstawie którego w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z
wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki.
Wprawdzie więc z ustawy o zawodzie lekarza i Kodeksu etyki lekarskiej wynika możliwość powołania się przez lekarza na klauzulę sumienia i nie podjęcie lub odstąpienie od leczenia pacjenta. Niemniej jest to
możliwe tylko, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki, o którym mowa w art. 30 ustawy o zawodzie lekarza. Zgodnie z tym przepisem lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
Wobec powyższego w przypadku Agaty L. powoływanie się lekarzy na
klauzulę sumienia było całkowicie nieuzasadnione. Oczywiste jest, że w
sytuacji zagrożenia zdrowia i życia Agaty L. lekarze mieli obowiązek działania w warunkach art. 30 ustawy o zawodzie lekarza oraz art. 7 Kodeksu
etyki lekarskiej. Powoływanie się więc w tym przypadku na klauzulę sumienia jest niezgodne z powyższymi przepisami. Obawa lekarzy, iż w razie przeprowadzenia badania endoskopowego dojdzie do uszkodzenia
płodu lub poronienia, nie uzasadniała niewykonania zabiegu.
Analiza faktyczna i prawna powyższego przypadku nasuwa przypuszczenie, że ograniczenie dopuszczalności przerywania ciąży doprowadziło do sytuacji, w której w razie konfliktu między zagrożeniem życia i
zdrowia matki a życiem i zdrowiem płodu, dochodzi do naruszenia prawa
kobiety zagwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w prawie międzynarodowym, ponieważ coraz częściej prawo kobiety w ciąży do zdrowia jest w tych sytuacjach nierespektowane.
Z analizy prawnej stanu faktycznego wynika również naruszenie przez
lekarzy wielu innych podstawowych zasad poszanowania praw pacjenta.
Lekarze w czasie trwania hospitalizacji naruszyli prawo do informacji Agaty L. oraz prawo poszanowania godności pacjenta.
Prawo do informacji jest uregulowane w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, który stanowi, że lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jemu ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możli-
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wych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia lub
rokowaniu. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta
do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w
sposób dla niego zrozumiały (art. 13 Kodeksu etyki lekarskiej). Zachowanie lekarzy, którzy nie informowali rzetelnie Agaty L. o jej stanie
zdrowia i o możliwych zagrożeniach narusza również przepisy międzynarodowe wyrażone w art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., która została ratyfikowana w 1993 (Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.).
Prawo do poszanowania godności pacjenta zostało ustanowione w
art. 36 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza. Zgodnie z tym przepisem podczas udzielania wszystkich świadczeń zdrowotnych lekarz ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta. Art. 12
Kodeksu etyki lekarskiej dodaje, że lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą, prawo do
intymności i prywatności.
Przedstawione w stanie faktycznym zachowanie lekarza ordynatora
ze Szpitala Specjalistycznego w Pile, który zwrócił się do matki Agaty L.
słowami: „to absurd, żeby leczyć ropień cały tydzień. Agata zajmuje się
za bardzo swoim tyłkiem, zamiast zająć się czym innym” wskazuje, że
doszło do naruszenia prawa do poszanowania godności pacjenta.
Natomiast zachowanie większości lekarzy ze szpitali, w których Agata L. była leczona, naruszało jej prawo do informacji; lekarze nie poinformowali ani Agaty L, ani jej rodziny o różnych możliwościach leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, o istniejących zagrożeniach i powikłaniach tej choroby, a także o wiążących się z poszczególnymi metodami szansach na wyzdrowienie. Podczas większości hospitalizacji jej pogarszający się stan zdrowia był bagatelizowany przez
lekarzy.
Ze stanu faktycznego wynika również, że lekarz proktolog z Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi nie podjął zdecydowanego
leczenia, pomimo wyraźnego stanowiska wszystkich osób zainteresowanych, że przede wszystkim należy ratować życie i zdrowie Agaty L.
Oczywiście Agata L. mogłaby odmówić wykonania np. badania endo-
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skopii, wiedząc o możliwych zagrożeniach dla życia i zdrowia płodu.
Niemniej takiego faktu odmowy nie było, o czym świadczy brak odpowiedniej adnotacji w dokumentacji lekarskiej.
Podsumowując należy stwierdzić, że większość lekarzy, do których trafiała Agata L., prowadziła leczenie wyłącznie w kontekście uniknięcia ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia płodu. Część z nich niewykonując
badania endoskopii powoływała się na klauzulę sumienia, część z nich –
wydaje się, błędnie interpretując przepisy prawne, w szczególności kodeksu karnego lub ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży – mogła obawiać się odpowiedzialności karnej za ewentualne negatywne następstwa dla płodu w jego wyniku.
Niezależnie od motywów jakimi kierowali się lekarze w sprawie Agaty L. istnieje uzasadnione podejrzenie, że lekarze popełnili błąd w sztuce
lekarskiej. Oczywiście błąd taki, stanowiąc przesłankę obiektywną, nie
wystarcza do przypisania lekarzom odpowiedzialności karnej. Dopiero
spełnienie wszystkich przesłanek może doprowadzić do uznania odpowiedzialności karnej lekarzy za nieumyślne spowodowanie śmierci (art.
155 kodeksu karnego).
Dla zakwalifikowania czynu lekarza jako przestępstwa uregulowanego w art. 155 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci)
konieczne jest ustalenie, że lekarz miał świadomość tego, że pełni wobec pacjenta funkcję gwaranta, że zaniechanie udzielenia świadczenia
zdrowotnego było wynikiem niezachowania ostrożności wymaganej w
postępowaniu lekarskim w danej sytuacji i że lekarz przewidywał lub
przynajmniej mógł przewidzieć, iż w wyniku zaniechania udzielenia
przez niego określonego świadczenia zdrowotnego mogą nastąpić skutki
zdrowotne w postaci śmierci pacjentki.
Po dogłębnej analizie stanu faktycznego wydaje się uzasadnione
twierdzenie, że wszystkie powyższe przesłanki zostały wyczerpane, tym
samym że lekarze popełnili przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci. Ostatecznie jednak w tej sprawie sąd zadecyduje o odpowiedzialności karnej lekarzy, którzy zajmowali się Agatą L., analizując
dokładnie postępowanie lekarskie każdego lekarza z osobna.
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Powództwa wrongful birth i wrongful conception w świetle
orzecznictwa sądowego. Wybrane uwagi

W praktyce prawnej USA, Anglii, Niemiec i Francji znane są i mają
długą historię, powództwa z tytułu poczęcia i urodzenia się dziecka wywołującego szkodę1 , określane anglojęzycznymi terminami „wrongful birth
action” (roszczenie z tytułu złego urodzenia lub urodzenia w warunkach
pokrzywdzenia), „wrongful conception action” (inaczej „wrongful pregnancy
action”, czyli roszczenie z tytułu niechcianego poczęcia) oraz „wrongful
life action”2 (roszczenie z tytułu złego życia lub życia w warunkach pokrzywdzenia). Powództwa te, jak zauważył M. Safjan, należy uznać za
swoisty fenomen prawny i socjologiczny3 . Ich ukształtowanie stanowi
konsekwencję postępu zachodzącego w medycynie, w szczególności związane jest z rozwojem diagnostyki prenatalnej4 , a także z przyznaniem
potencjalnym rodzicom prawa do planowania rodziny, inaczej określane
1

Zob. T. Justyński: Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Kraków

2003.
2
Termin wrongful life po raz pierwszy został zastosowany w wyroku w sprawie Zepeda v. Zepeda w
Illinois w 1963 r. Od tego czasu przeszedł ewolucję od szerokiego rozumienia, jak w powyższej sprawie, w
której powód, dziecko, domagał się odszkodowania z tytułu urodzenia się w stanie jakiegokolwiek pokrzywdzenia (wrongful life sensu largo), do odpowiedzialności odszkodowawczej względem upośledzonego
dziecka, związanej z doznawanym cierpieniem na skutek przyjścia na świat w stanie pokrzywdzenia fizycznego lub psychicznego (wrongful life sensu stricto). Pierwsze powództwo wrongful life sensu stricto zostało
wytoczone w USA w 1967 r. (sprawa Gleitman v. Cosgrove). Powód podniósł zarzut, iż gdyby nie zaniedbania lekarza nie urodziłby się i tym samym nie cierpiał. Ze względu na tematykę niniejszego opracowania zagadnienie powództw wrongful life zostanie pominięte. Zob. T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., s.
18, 228-286., M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2002, s. 164-165., A. Szlęzak, „Nasciturus” w prawie
deliktowym USA, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1987, z. 2, s. 143-146., Z. Pepłowska,
Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful conception w prawie
USA, PiM 2004 nr 1. (14. vol. 6.), s. 109-115., M. Safjan, Odpowiedzialność za wadliwą diagnozę prenatalną w świetle orzecznictwa USA, PiP 1985, z. 10, s. 99-108., M. Safjan, Odpowiedzialność prawna za szkody
prenatalne i prekoncepcyjne [w:] W. Lang (red. nauk.). Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Toruń 2002,
s. 402.
3
M. Safjan: Odpowiedzialność za..., s. 99.
4
Z. Pepłowska: Odpowiedzialność cywilna..., s. 100.
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jako prawo do wolności seksualnej, czyli możliwości zadecydowania o
czasie i liczbie posiadanego potomstwa5 .
Zarówno termin wrongful birth, wrongful conception oraz wrongful life
zostały sformułowane przez orzecznictwo i doktrynę amerykańską, w przeciwieństwie do wprowadzonego ustawą terminu wrongful death6 , na oznaczenie czynów niedozwolonych, które miały miejsce przed urodzeniem
dziecka, wszystkie jednak mają jedno źródło, wywodzą się od podstawowego typu deliktu określanego mianem „prenatal tort” (prenatal injuries)7 .
Początkowo, co zauważył T. Justyński, sądy amerykańskie termin wrongful
birth action stosowały w sprawach, w których rodzice domagali się odszkodowania z tytułu przyjścia na świat dziecka zdrowego lub upośledzonego
lecz nieplanowanego bądź urodzenia dziecka niepożądanego ze względu
na wady wrodzone. Dopiero w rozstrzygnięciach zapadłych w sprawach:
Coleman v. Garrison8 w 1974 roku i Bushman v. Burns Clinic Medical
Center9 w 1978 r. zaproponowano, aby dla roszczeń rodziców dziecka nieplanowanego stosować termin wrongful conception10. Zdaniem M. Kowalskiego, który powątpiewa w konieczność wyodrębnienia powództwa wrongful conception, w szczególności w europejskich systemach prawnych11 ,
5
M. Kowalski: Wzorem rozwiązań wprowadzanych przez doktrynę niemiecką, proponuje wyróżnić, w
otwartym katalogu dóbr osobistych, przysługujące każdemu, niezależnie od stanu cywilnego, dobro osobiste w postaci prawa do planowania rodziny (prawa do wolności prokreacji). Naruszenie tego dobra może
stanowić podstawę do wystąpienia ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym z tytułu wrongful birth
(zdaniem autora również z powództwem wrongful conception). M. Kowalski: Koncepcja prawa do planowania rodziny w systemie dóbr cywilnych. Przegląd Sądowy 2003, nr 5, s. 54-60.
6
W doktrynie amerykańskiej zawinione spowodowanie śmierci, na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, określane jest jako odrębny od innych czyn niedozwolony (wrongful death),
stanowiący podstawę do wystąpienia przez małżonka, wstępnych, zstępnych z powództwem z tego tytułu
(wrongful death action). Delikt ten został wprowadzony ustawami wzorowanymi na uchwalonej przez
parlament angielski regulacji Lord Campbell’s Act z 1846 roku, początkowo nie przewidując możliwości
wystąpienia z powództwem odszkodowawczym przez rodziców nie narodzonych dzieci. Poczynając od 1949
roku sądy w większości stanów zaczęły uznawać martwo urodzony płód za osobę, niektóre uzależniając
odpowiedzialność od osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia w chwili wyrządzenia szkody (tzw. viable fetus). A. Szlęzak: „Nasciturus”...., s. 115, s. 149-151.
7
Pierwszym etapem rozwoju orzecznictwa amerykańskiego było dopuszczenie możliwości dochodzenia na drodze cywilnej naprawienia szkody w postaci defektu zdrowotnego wyrządzonej dziecku poczętemu, ale jeszcze nienarodzonemu, spowodowanej niewłaściwym, zawinionym działaniem lekarza czy też
innego personelu medycznego (prenatal injuries). Następnie dopuszczono możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) wyrządzoną przed poczęciem dziecka, abstrahując jednocześnie od kwestii podmiotowości prawnej concipiendusa (preconception injuries). A. Szlęzak:
„Nasciturus”..., s. 140 i 142. T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 15-17, M. Safjan: Odpowiedzialność
prawna..., s. 402.
8
Coleman v. Garrison, 327 A. 2d 757 (Delaware 1974), cyt. za T. Justyński: Poczęcie i urodzenie…,
przypis 15, s. 20.
9
Bushman v. Burns Clinic Medical Center, 268 N.W. 2d 683 (Michigan 1978), cyt. za T. Justyński:
Poczęcie i urodzenie…, przypis 15, s. 20.
10
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 20.
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wrongful conception action stanowi odmianę powództwa wrongful birth. Za
powyższym miałoby przemawiać to, iż stan faktyczny niektórych spraw łączy w sobie elementy właściwe dla obu powództw12 . Trafniejszym rozwiązaniem jest jednak przyjęcie wykształconego w amerykańskiej praktyce
orzeczniczej podziału powództw na wrongful birth oraz wrongful conception, za którym opowiada się T. Justyński podkreślając między nimi zasadnicze różnice13 . Powództwo z tytułu nieplanowanego poczęcia wytaczają
rodzice, którzy w ogóle nie pożądają potomstwa lub odkładają w czasie
powiększenie rodziny podnosząc, iż lekarz doprowadził do poczęcia przez
niewłaściwą sterylizację czy antykoncepcję bądź nie wykonał prawidłowo
zabiegu aborcji. Zaś w przypadku powództw wrongful birth rodzice planują
powiększenie rodziny, chcą jednak uniknąć narodzin dziecka z wadami
genetycznymi lub ciężkimi uszkodzeniami, dlatego też w sądzie będą podnosić zarzut, iż odebrano im możliwość zadecydowania o tym czy chcą
wychowywać dziecko defektywne14.
Najwcześniej stanęły przed sądami sprawy z tytułu wrongful conception. Pierwsze znane orzeczenie sądu niemieckiego (Sąd Najwyższy Rzeszy) pochodzi z 1924 r.15 , amerykańskiego z 1934 r. (sprawa
Christensen v. Thornby16 ), angielskiego z 1980 r. (sprawa Sciuriaga v.
Powell17 ), sądu francuskiego i austriackiego z 1991 r.18
Istota skargi wrongful conception polega na sformułowaniu przez
rodziców19 żądania odszkodowania z tytułu urodzenia dziecka niepla11
Jak zauważa M. Kowalski w piśmiennictwie niemieckim proponuje się odmienną od wypracowanej
w doktrynie amerykańskiej systematykę powództw, rozróżnia się mianowicie powództwa z tytułu złego
urodzenia w szerokim znaczeniu i powództwa z tytułu złego życia. M. Kowalski: Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth w prawie niemieckim, PiM 11/2002, (vol. 4.), s. 66.,
12
M. Kowalski: Odpowiedzialność odszkodowawcza..., s. 66.
13
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 29-35.
14
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 22-24, 121. i n., M. Nesterowicz: Odpowiedzialność cywilna lekarza
i szpitala za szkody związane z urodzeniem upośledzonego dziecka, PiM 2003, t. 13 (vol. 5.), s. 37.
15
RZG 108, s. 87., cyt. za T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., przypis 23, s. 29.
16
Christensen v. Thornby, 255 N.W. 620 (Minnesota 1934), cyt. za T. Justyński: Poczęcie i urodzenie...,
przypis 48, s. 35.
17
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 41.
18
M. Nesterowicz: Prawo medyczne, s. 162.
19
Roszczenia zarówno kontraktowe, z tytułu zawartej z lekarzem umowy, jak i deliktowe, w przypadku
naruszenia prawem chronionych dóbr, formułuje matka dziecka nieplanowanego. Do wytoczenia roszczeń legitymowany jest również ojciec dziecka. Nie budzi to wątpliwości w judykaturze i doktrynie amerykańskiej, podobnie francuskiej, pewne trudności powstały w orzecznictwie i piśmiennictwie niemieckim.
W celu dogmatycznego uzasadnienia roszczeń ojca dziecka nieplanowanego na gruncie prawa niemieckiego opracowano więc konstrukcję umowy z rozszerzoną sferą ochronną. Zob. więcej T. Justyński: Poczęcie
i urodzenie..., s. 148-155.
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nowanego. Zdarzeniem sprawczym skutkującym odpowiedzialnością
jest niestaranność lekarza przy wykonywaniu zabiegu sterylizacji lub
aborcji czy udzielaniu porady antykoncepcyjnej. W przypadku sterylizacji lub aborcji niestaranność może polegać na: nieudzieleniu bądź
też udzieleniu niepełnej informacji przedoperacyjnej, popełnieniu błędu w sztuce medycznej w trakcie wykonywania zabiegu czy też naruszeniu obowiązków pooperacyjnych, niepoinformowaniu o możliwości
odtworzenia płodności czy o możliwości zapłodnienia20. Jeśli chodzi
niestaranność przy udzielaniu porady może ona przyjąć postać niewłaściwego pouczenia o skuteczności, sposobie stosowania oraz zasadach
działania środka antykoncepcyjnego, a także nieprawidłowego założenia spirali antykoncepcyjnej, czy też wydania w miejsce przepisanego
środka antykoncepcyjnego innego medykamentu21. Jako szkodę w sprawie z powództwa wrongful conception rozumiemy nie dziecko lecz obowiązek jego utrzymania ciążący na rodzicach. Oprócz kosztów utrzymania dziecka, w zależności od stanu faktycznego sprawy, szkodę stanowi uszczerbek majątkowy powstały w związku z: wykonaniem nieudanego zabiegu sterylizacji, aborcji bądź stosowaniem określonego
preparatu antykoncepcyjnego, opieką ginekologiczną i przebytym porodem, kosztami zatrudnienia pomocy domowej, opiekunki do dziecka jak również uszczerbek polegający na zmniejszonych zarobkach z
rozróżnieniem zarobków przed i po porodzie22 . Szkodą będzie również uszczerbek niemajątkowy, chodzi przede wszystkim o krzywdę
matki polegającą na bólu fizycznym oraz cierpieniach psychicznych
związanych z koniecznością urodzenia nieplanowanego dziecka23. W
niektórych systemach prawnych, na przykład w niemieckim, proponuje
się ograniczenie odpowiedzialności lekarza poprzez wprowadzenie
dodatkowej przesłanki24 . Niezależnie jednak od dodatkowych przesłanek ograniczających odpowiedzialność należy przede wszystkim wyka20

Tamże, s. 88-94.
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 94-95, Z. Pepłowska: Odpowiedzialność cywilna..., s. 100. i n.,
S. Safian: Odpowiedzialność prawna..., s. 385.
22
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 52, 71-74, A. Szlęzak: „Nasciturus”..., s. 148, Z. Pełpowska, s.
101-104.
23
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 75-77, Z. Pepłowska, s. 101-104.
24
Proponowane są dwa rozwiązania: pierwsze wypracowane przez doktrynę, w świetle którego lekarz
ponosi odpowiedzialność w zakresie pokrzyżowania planowania rodziny, drugie proponowane przez judykaturę, gdy koszty utrzymania dziecka mieszczą się w sferze ochronnej umowy zawartej z lekarzem.
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 105-108.
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zać adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem sprawczym
a zaistniałą szkodą, a także pamiętać, aby przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnić podstawowe zasady prawa odszkodowawczego, w tym compensatio lucrum cum damno oraz zwrócić uwagę, czy poszkodowany swoim zachowaniem nie przyczynił się do zwiększenia rozmiaru szkody25.
Również powództwa z tytułu urodzenia w warunkach pokrzywdzenia (skarga wrongful birth) po raz pierwszy pojawiły się w USA. Pierwszą sprawą na wokandzie, w której rodzice domagali się naprawienia
szkody powstałej na skutek urodzenia dziecka z defektami zdrowotnymi, była sprawa Gleitman v. Cosgrove z 1967 r. Powództwo zostało oddalone przez sąd z powołaniem na public policy, czyli: „nadrzędny interes społeczny opierający się na powszechnie przyjętych wyobrażeniach
moralnych i obyczajowych” jak tłumaczy T. Justyński26. Ustalona w powyższej sprawie linia orzecznicza utrzymana została do 1975 roku, kiedy to w sporach: Jacobs v. Theimer27, a następnie Dumer v. St. Michael’s Hospital28 , w uzasadnieniu sąd stwierdził, iż koszty spowodowane
urodzeniem i utrzymaniem dziecka kalekiego nadają się do oszacowania. Sprawy tego typu były i są rozstrzygane także przez sądy europejskie. Judykatura niemiecka zetknęła się z pierwszą sprawą (tzw. Rötelenstcheidung) w 1981 r.29 , brytyjska w 1982 r., a francuska w 1993 r.30
Aby skarga w sprawie wrongful birth została uznana za zasadną przez
sąd, niezbędne jest ze strony rodziców podniesienie zarzutu dopuszczenia się przez lekarza niedbalstwa polegającego na naruszeniu obowiązków związanych z poradnictwem prenatalnym czy prekoncepcyjnym31.
25

Zob. T. Justyński: Poczęcie i urodzenie, s. 125-135.
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. , 181-182.
27
Jacobs v. Theimer, 519 S.W. 2d 846 (Texas 1975), cyt. za T. Justyński: Poczęcie i urodzenie…, przypis
355, s. 182.
28
Dumer v. St. Michael’s Hospital, 233 N.W. 2d 372, 83 A.L.R. 3d 1 (Wisconsin 1975), cyt. za
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., przypis 356, s. 182.
29
Szerzej na ten temat zob.: M. Kowalski: Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth w prawie niemieckim, PiM 2002, nr 11, (vol. 4.), s. 65-73., T. Justyński: Urodzenie dziecka jako
źródło szkody. Uwagi na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego RFN z 27 czerwca 1995 r., PiM 2000
nr 8, (vol. 2.), s. 59-66.
30
M. Nesterowicz: Prawo medyczne, s. 166. i n., – 135. M. Nesterowicz: Odpowiedzialność cywilna lekarza..., s. 37-39., T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 188-198.
31
Naruszenie to może polegać na niewykonaniu standardowych badań prenatalnych, nieskierowaniu
na badania prenatalne mimo istnienia wskazań, niepoinformowaniu pacjentki o możliwości wykonania
badań a także pomyleniu wyników różnych pacjentek, czy postawieniu mylnej diagnozy. T. Justyński, s.
202-206.
26
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W oparciu o uzyskane informacje bądź w przypadku braku stosownej
informacji rodzice podjęli decyzję o poczęciu dziecka lub też matka dziecka nie poddała się aborcji, w konsekwencji przyszło na świat dziecko upośledzone, powstała więc szkoda, którą podobnie jak przy sprawach z powództwa wrongful conception należy odróżnić od osoby dziecka.
W przypadku spraw z powództwa wrongful birth kontrowersje wzbudza zakres szkody majątkowej: czy tak jak w przypadku spraw wrongful
conception są to pełne koszty utrzymania, niezależnie od tego czy dziecko
rodzi się zdrowe czy upośledzone, czy też chodzi tylko o zwiększone
wydatki wynikające z upośledzenia dziecka np. koszty leczenia i rehabilitacji. Należy zauważyć, co podkreśla T. Justyński, iż z chwilą gdy
rodzi się dziecko zdrowe, wszelkie żądania rodziców odpadają, dochodzimy więc do wniosku, że szkodę stanowią tu dodatkowe koszty32 . Jeśli zaś chodzi o szkodę niemajątkową, rodzice mogą żądać zadośćuczynienia za krzywdę – cierpienia, depresję, związane z przyjściem na świat
dziecka defektywnego, należy jednak zaliczyć tutaj zyski niemajątkowe
związane z posiadaniem dziecka 33. Między niedbalstwem (konieczna
przesłanka powstania zobowiązania alimentacyjnego), którego dopuścił się lekarz a szkodą musi zachodzić adekwatny związek przyczynowy34 , który jak zauważa Z. Pepłowska, sprowadza się do pytania, czy
błędna informacja bądź jej brak nie pozbawiły rodziców prawa do planowania rodziny, czyli możliwości zadecydowania o urodzeniu dziecka
upośledzonego35.
Zauważyć można wzajemne powiązanie poszczególnych skarg, w
szczególności wrongful birth oraz wrongful conception ze skargą wrongful life. W przypadku wrongful birth i wrongful life przejawia się ono w
tym, iż na podstawie tego samego stanu faktycznego roszczenia mogą
wyprowadzić różne podmioty: w przypadku wrongful birth – matka lub
rodzice, przy wrongful life dziecko. Z zależnością tą spotykamy się tak32

Tamże, s. 210-216, Z. Pepłowska: Odpowiedzialność cywilna..., s. 109.
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 187, 216 i n., Z. Pełpowska: Odpowiedzialność cywilna...,
s. 105, 107-109.
34
Judykatura niemiecka, jak zaznacza T. Justyński, poprzestaje na tzw. dowodzie prima facie, w świetle
którego celem uzasadnienia związku przyczynowego przyjmuje się założenie, iż prawidłowa informacja
przekazana przez lekarza skłoniłaby każdego racjonalnie myślącego człowieka do powstrzymania się od
posiadania dzieci. Ponadto w doktrynie niemieckiej wprowadzono dodatkową przesłankę odpowiedzialności lekarza – wymóg niepożądalności urodzenia się dziecka w aspekcie finansowym. Zob. więcej T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 218-224.
35
Z. Pepłowska: Odpowiedzialność cywilna..., s. 105. i n.
33
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że przy skargach wrongful conception i wrongful life, jeśli na skutek wrongful conception na świat przyszło dziecko upośledzone. Dostrzec należy
także różnicę między powyższymi skargami a ukształtowanymi wcześniej, tzw. klasycznymi, deliktowymi wzorami odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód doznanych przez nasciturusa w okresie życia płodowego (prenatal injuries) czy roszczeń z tytułu szkód będących następstwem zdarzeń mających miejsce jeszcze przed poczęciem (preconception injuries), w których to przypadkach podstawą odpowiedzialności
jest naganność działania lub zaniechania pozwanego prowadząca do
powstania defektu zdrowotnego u dziecka36.
Jak trafnie zauważył T. Justyński, rozwój judykatury amerykańskiej
przyczynił się do ustalenia poglądu, w świetle którego niezachowanie
standardów w zakresie udzielania świadczeń medycznych skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą względem rodziców37 , zaś uznanie
roszczeń odszkodowawczych rodziców nie wpływa na umniejszenie czy
pozbawienie wartości życia ludzkiego, jak również nie prowadzi do rozerwania wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy dzieckiem a rodzicami38 . Upowszechnienie się powyższych skarg w amerykańskiej praktyce prawnej, coraz częściej uznawanych za rodzaj professional malpractice action39 było związane z rozwojem diagnostyki prenatalnej pozwalającej kontrolować prawidłowy rozwój a nawet zapobiegać powstawaniu czy rozwojowi wad płodu. Zdaniem Z. Pepłowskiej jest to także
efektem stwierdzenia przez Sąd Najwyższy USA w 1973 roku, w związku ze sprawą Roe v. Wade40 , iż w świetle Konstytucji kobiecie przysługuje prawo do aborcji przez dwa pierwsze trymestry ciąży 41. Natomiast
zetknięcie się europejskich sądów z powyższą praktyką na początku lat
70., 80. i 90. można uznać za efekt postępującej globalizacji zarówno w
sferze techniki, nauki jak i prawa.
W polskim systemie prawnym odpowiedzialność odszkodowawcza
za wyrządzoną nasciturusowi szkodę (prenatal injuries), przy braku wy36
M. Safjan: Odpowiedzialność za..., s. 100., M. Safjan: Odpowiedzialność prawna..., s. 386. i n., 402.,
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 15-17.
37
T. Justyński, op. cit., s. 187.
38
Tamże, s. 52-59.
39
M. Safjan: Odpowiedzialność za..., s. 105.
40
Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 705 (1973), cyt. za Z. Pepłowska: Odpowiedzialność cywilna…,
s. 106.
41
Z. Pepłowska: Odpowiedzialność cywilna..., s. 106.
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raźnej podstawy prawnej42, została stosunkowo wcześnie przesądzona
precedensowym orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 08.01.1965
roku43. W sprawie tej małoletni powód, urodzony z rozszczepem wargi
górnej i podniebienia, na skutek źle przeprowadzonego zabiegu przerwania ciąży mnogiej u matki powoda, wystąpił z żądaniem odszkodowania z tytułu doznanej szkody przeciwko szpitalowi, w którym zatrudniony był lekarz wykonujący zabieg. Sąd uznał roszczenia małoletniego
powoda. W orzeczeniu tym, na co zwraca uwagę T. Justyński44 , a także
M. Safjan45 , można dostrzec okoliczności charakterystyczne dla wrongful conception, jak np.: wytoczenie przez matkę powoda żądania zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i krzywdę moralną, a także wrongful life – roszczenie wytoczyło dziecko, które przyszło na świat upośledzone na skutek niedbalstwa lekarza przy wykonywaniu zabiegu medycznego, nie podnosiło jednak zarzutu, co charakterystyczne dla wrongful life, iż życie w warunkach pokrzywdzenia jest gorsze od bycia nieurodzonym.
Z upływem czasu również przed sądami polskimi pojawiła się problematyka odszkodowań z tytułu złego urodzenia i nieplanowanego
poczęcia. Precedensowe orzeczenie z powództwa wrongful conception
zapadło w Sądzie Najwyższym dnia 21.11.2003 r.46 Powódka, ofiara przestępstwa zgwałcenia dokonanego na niej przez nieznanego sprawcę,
domagała się zasądzenia od pozwanych Skarbu Państwa, Szpitala Miejskiego i Gminy: zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (art.
448. KC), odszkodowania z tytułu utraty możliwości zarobkowania (art.
444. § 1. KC) i zasądzenia na rzecz małoletniego syna renty stanowiącej
wysokość kosztów jego utrzymania (art. 444.§2. KC).
Do naruszenia dóbr osobistych powódki (zdrowia i wolności) doszło
na początku października 1996 r., kiedy to pozwany Szpital nie wykonał zaleconego zabiegu przerwania ciąży. Jako podstawę odmowy wska42
Podstawa taka została wprowadzona do Kodeksu Cywilnego w art. 446a nowelizacją ustawy z dnia
07.01.1993 r. W świetle tego przepisu rozpatrywać można szkody prenatalne a także zdaniem M. Safjana i
M. Nesterowicza szkody prekoncepcyjne. M. Safjan: Odpowiedzialność prawna..., s. 402-403, M. Nesterowicz: Prawo medyczne, s. 161.
43
II CR 2/65, OSPiKA 1967, z. 9, poz. 220 z glosą A. Szpunara, T. Justyński: Poczęcie i urodzenie...,
s. 16. i n., M. Safjan: Odpowiedzialność prawna..., s. 402.
44
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 49-51.
45
M. Safjan: Odpowiedzialność prawna..., s. 402.
46
Wyrok SN z dnia 21.11.2003 r., V CK 167/03, M. Prawn. 2004/10/468.
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zano 14-tygodniowe zaawansowanie ciąży podczas, gdy w świetle
art. 4a. ust. 1. w związku z art. 4a. ust. 2. ustawy z dnia 7.01.1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży47 , dalej zwana ustawą antyaborcyjną, granica czasowa dopuszczalności przerwania ciąży powstałej na skutek czynu zabronionego ustanowiona została na 12 tydzień, w konsekwencji
czego powódka została zmuszona do urodzenia dziecka. Przyjście na
świat dziecka pociągnęło za sobą wydatki związane z jego utrzymaniem,
a także utratę możliwości zarobkowania. Zarówno sąd okręgowy jak
i apelacyjny oddaliły powództwo.
Sąd Najwyższy jednak na tle powyższej sprawy dopuścił w polskim
systemie prawnym możliwość dochodzenia naprawienia szkody zarówno majątkowej jak i niemajątkowej powstałej na skutek bezprawnego
uniemożliwienia wykonania aborcji. Należy podkreślić, iż w obowiązującym porządku prawnym sprawy ze skargi wrongful conception mogą
pojawić się tylko i wyłącznie w związku z bezprawnym uniemożliwieniem wykonania aborcji, czy nieprawidłowym jej wykonaniem, albo też
nieskuteczną antykoncepcją, nie zaś w związku ze sterylizacją ze względów nieleczniczych, ponieważ w świetle art. 156. § 1. pkt 1. KK48 jest
ona niedopuszczalna.
Jak zauważył skład orzekający SN i co podkreśla S. Rudnicki w glosie krytycznej do powyższego orzeczenia49, w sprawach tego typu zarysowuje się wyraźnie konflikt pomiędzy chronionymi prawem dobrami,
z jednej strony wolnością – art. 23. KC – rozumianą szeroko, mającą
oparcie w art. 47. Konstytucji z dnia 02.04.1997 r. 50 (prawo do decydowania o swoim życiu osobistym, prawo do planowania rodziny51), z drugiej – prawem do życia, chronionym ustawą antyaborcyjną, w świetle
której aborcja stanowi wyjątek od zasady ochrony prawnej życia w fazie prenatalnej (Preambuła do ustawy antyaborcyjnej w związku z art.
4a. ust. 1. pkt 1-3, w zw. z art. 4a. ust. 2, 4, 5). W treści orzeczenia
stwierdzono, iż to przyznane w drodze wyjątku, wyżej wymienione
47

Dz. U., Nr 17, poz. 78 z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny, Dz. U., Nr 88, poz. 553.
49
Wyrok SN z dnia 21.11.2003, V CK 167/03, M. Prawn. 2004/10/475, glosa krytyczna S. Rudnicki.
50
Dz. U., Nr 78, poz. 483.
51
W doktrynie, o czym mowa również w orzeczeniu SN, pojawiają się głosy za wyodrębnieniem w
systemie dóbr osobistych prawa do planowania rodziny. Zobacz: M. Kowalski: Koncepcja prawa do planowania rodziny w systemie dóbr cywilnych, Przegląd Sądowy 2003, nr 5, s. 54-60.
48
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uprawnienie stanowi dobro osobiste (z czym nie zgadza się S. Rudnicki) w konsekwencji czego możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia,
jeśli zachodziły w danym przypadku przesłanki przeprowadzenia zabiegu w świetle ustawy antyaborcyjnej i brak było jednocześnie przeciwwskazań medycznych zgodnie z aktualnym stanem zdrowia kobiety,
a zaistniałe zdarzenie sprawcze miało miejsce po wejściu w życie nowelizacji art. 448 KC, czyli po dniu 28.12.1996 r., dokonanej ustawą z dnia
23.08.1996 o zmianie ustawy Kodeks Cywilny52.
W sprawie tej powództwo zostało więc oddalone w części dotyczącej
zadośćuczynienia ze względu na brak podstawy prawnej. Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę, iż na gruncie prawa polskiego, podobnie
jak w praktyce orzeczniczej i nauce państw, które zetknęły się ze sprawami wrongful conception, zachodzą podstawy do wyodrębnienia majątkowych skutków nieprzeprowadzenia aborcji. Szkoda będzie w
tym przypadku obejmować wydatki związane z ciążą i porodem, a także utratą spodziewanych dochodów. Dochodzenie odszkodowania na
drodze sądowej będzie możliwe, jeśli po stronie kobiety istniało ustawowe uprawnienie do przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży i w
postępowaniu zostanie wykazany adekwatny związek przyczynowy.
Podstawę do wystąpienia z powyższym roszczeniem odszkodowawczym
stanowić powinien art. 420a. KC w zw. z art. 361 § 1 i 2 KC. W konsekwencji SN zważył, iż w części dotyczącej powództwa przeciwko gminie
o zapłatę odszkodowania konieczne jest uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bowiem ocena
merytorycznej zasadności żądania odszkodowania nie jest możliwa
dopóki istotne okoliczności sprawy nie zostaną wyjaśnione, w tym przypadku rzeczywiste zaawansowanie ciąży powódki.
W związku z uchyleniem z dniem 01.09.2004 art. 420a. KC, ustawą z
dnia 17.06.2004 r. o zmianie ustawy Kodeks Cywilny oraz niektórych
innych ustaw53 powstaje pytanie, na jaką podstawę prawną należałoby
się powołać w sprawie z powództwa wrongful conception, jeśli zdarzenie sprawcze będzie miało miejsce po wejściu w życie powyższej zmiany. Wydaje się, że w takim przypadku zastosowanie znajdzie, również
zmieniony powyższą ustawą, art. 417. KC.
52
53

Dz. U., Nr 114, poz. 542.
Dz. U., Nr 162, poz. 1692.

Prawo i Medycyna 3/2005 (20, vol. 7)

25

Dominika Tykwińska-Rutkowska

Z kolei pierwsze orzeczenie z powództwa wrongful birth zapadło w
Sądzie Okręgowym dnia 16.04.2004 r. (tzw. przypadek łomżyński)54.
W sprawie tej powodowie, małżeństwo, podnieśli zarzut, iż wiedząc o
urodzeniu przez kobietę jednego dziecka upośledzonego z powodu wady
genetycznej, lekarz, ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa, odmówił przeprowadzenia zabiegu aborcji, mimo że istniały po temu podstawy, a także odmówił wykonania zaleconych w poradni „K” badań
prenatalnych, których powódka ze względu na ciężką sytuację materialną nie mogła wykonać poza miejscem zamieszkania. Odmowa wykonania zabiegu aborcji została podtrzymana także przez zastępcę dyrektora powyższego szpitala do spraw lecznictwa, nawet po stwierdzeniu przez ordynatora, iż zachodzi prawdopodobieństwo choroby genetycznej, a ciążę należy zakwalifikować do grupy wysokiego ryzyka. W
ten sposób powodowie zostali pozbawieniu możliwości zadecydowania, czy są w stanie i chcą wychowywać kolejne defektywne dziecko.
Po sprecyzowaniu roszczeń w trakcie postępowania, powodowie zażądali, na podstawie art. 415, z zw. z 417 i 420 KC w zw. z art. 77 Konstytucji i w zw. z art. 19a. ust. 1, 5.) ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej55 od pozwanych: Szpitala Wojewódzkiego, ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa i zastępcy dyrektora Szpitala:
1) zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek odmowy skierowania na badania prenatalne i inne badania specjalistyczne,
2) zadośćuczynienia za cierpienia związane z naruszeniem praw pacjenta,
3) naprawienia szkody majątkowej powstałej na skutek utraty zarobków,
4) pokrycia dodatkowych wydatków i kosztów leczenia córki,
5) renty na rzecz córki,
6) renty na rzecz powódki z tytułu częściowej utraty zdolności do
pracy.
W uzasadnieniu do wydanego wyroku skład orzekający sądu okręgowego przede wszystkim przesądził możliwość dochodzenia naprawienia szkody, zarówno majątkowej – przyznał odszkodowanie z tytułu
utraconych zarobków, jak i niemajątkowej – przyznał zadośćuczynie54
Wyrok SO z dnia 06.05.2004 r. IC 84/02, udostępniony grzecznościowo przez W. Wójcickiego, Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łomży.
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nie z tytułu naruszenia praw pacjentki. Wskazał też na zbieżny zakres
roszczeń wymienionych w punkcie 1 i 2, powstałych na skutek urodzenia dziecka niepożądanego ze względu na wady wrodzone, z tym że
wprowadził ograniczenie podmiotowe – wykluczył możliwość wystąpienia z roszczeniami przez ojca dziecka defektywnego, czyli odmiennie
niż w praktyce prawnej państw, które zetknęły się z powództwami wrongful birth.
Istotne jest również, iż w związku z roszczeniem dotyczącym zasądzenia renty na rzecz córki, sąd wskazując na osobisty charakter tego
świadczenia, oddalił powództwo w powyższej części, natomiast uznał
legitymację czynną dziecka do żądania odszkodowania z tytułu kosztów ponoszonych na jego wychowanie i leczenie, jako podstawę prawną wskazując art. 77. ust. 1. Konstytucji w związku art. 444 KC. Dokonał jego rozszerzającej wykładni, skoro w obowiązującym porządku
prawnym dopuścił powództwo wrongful life, co należy uznać za rozwiązanie trafne. Odmienny pogląd w sprawie prezentuje T. Justyński podkreślając, iż roszczenia powyższe powinny być bezwzględnie wykluczone i zamiast poszukiwania odpowiedzialnych za szkodę proponuje wprowadzić: „jakąś wersję modelu ubezpieczeniowego”56.
Skład orzekający w powyższym postępowaniu zauważył również, iż
do odpowiedzialności odszkodowawczej pociągnięty może być tylko
pozwany Szpital Wojewódzki (na podstawie art. 420a KC, a od
01.09.2004 r. w oparciu o art. 417 KC), funkcjonujący jako samodzielny
zakład opieki zdrowotnej posiadający osobowość prawną i wykonujący
zadania publiczne z zakresu służby zdrowia. Lekarze zatrudnieni w
powyższym szpitalu działają jako funkcjonariusze publiczni57 , którzy w
razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej na skutek działania lub zaniechania związanego z leczeniem, będą odpowiadać cywilnie jedynie w
razie regresu w stosunku do pracodawcy. Jak zauważa M. Nesterowicz,
odpowiedzialność cywilna lekarza wobec pacjenta zostaje więc w powyższym przypadku uchylona, a byłaby możliwa, gdyby szkoda została
wyrządzona z winy umyślnej, zakład pracy był niewypłacalny lub nienależycie ubezpieczony albo szkoda zostałaby wyrządzona przy okazji
55

Dz. U., Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami.
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 288 i n.
57
Zobacz: M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2002, E. Zielińska: Odpowiedzialność zawodowa
lekarza, Warszawa 2002.
56
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wykonywania obowiązków pracowniczych58 , co nie miało miejsca w powyższym przypadku, dlatego też powództwo zostało oddalone w stosunku do pozwanego ordynatora i zastępcy dyrektora szpitala. Nie oznacza to jednak, iż lekarz taki pozostaje bezkarny, można bowiem pociągnąć go do odpowiedzialności zawodowej.
Uznawanie powództw wrongful birth oraz wrongful conception (także pominiętego ze względu na tematykę rozważań powództwa wrongful
life) budziło i budzi wątpliwości nie tylko etyków, ale także prawników.
W doktrynie pojawiają się głosy takie jak M. Safjana, który opowiadał
się przeciwko uznawaniu powyższych powództw59 . Powództwa te jednakże stają się częścią prawa medycznego, niezależnie od systemu prawa prywatnego, jak zauważa T. Justyński60 , na skutek zachodzącego
postępu w medycynie i związanej z nim medykalizacji prawa, a także
częścią rzeczywistości sądowej, czego przykładem są przytoczone w
drugiej części artykułu orzeczenia sądów polskich.

58

M. Nesterowicz: Prawo medyczne, s. 78.
M. Safjan: Odpowiedzialność prawna za..., s. 408.
60
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie..., s. 287.

59

28

Prawo i Medycyna 3/2005 (20, vol. 7)

Magdalena Bilecka

Proces o złe urodzenie
(uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży
oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku)

Dnia 9 kwietnia 2002 r. przed Sądem Okręgowym w Łomży rozpoczął się precedensowy proces w sprawie odmowy przeprowadzenia badań prenatalnych. Rodzice dziewczynki urodzonej z poważną wadą
genetyczną domagali się od Wojewódzkiego Szpitala i dwójki lekarzy
odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wyrządzoną im krzywdę. Państwo W. dowodzili, że od wyników badań prenatalnych uzależniali decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu ciąży, bowiem mają już jedno
dziecko dotknięte rzadką wadą genetyczną – hypochondroplazją1.
Powodowie roszczenia swoje oparli na tym, że ordynator Szpitala
Wojewódzkiego w Łomży odmówił skierowania matki na badania prenatalne, mimo że wiedział, iż jest to ciąża wysokiego ryzyka i pacjentka
ma już jedno dziecko dotknięte chorobą genetyczną. Na żądanie pacjentki wykonał jedynie badanie USG. Kolejne badanie, przeprowadzone sześć miesięcy później, wykazało dysproporcję między długością
kości udowej, a średnicą główki płodu, co mogło świadczyć o wystąpieniu choroby genetycznej. Kiedy powódce udało się przeprowadzić badania prenatalne w Białymstoku, była już w siódmym miesiącu ciąży,
więc na jej przerwanie było za późno.
Analizując zapadły w tej sprawie wyrok Sądu Okręgowego w Łomży
i Sądu Apelacyjnego w Białymstoku należy się zastanowić, czy zostały
1
W 1999 r. urodziła się dziewczynka cierpiąca na tę samą chorobę, co jej starszy brat. Jest to ciężka
postać dysplazji kręgosłupowo-przynasadowej, która stanowi rzadki typ schorzeń nieopisanych jeszcze w
literaturze. Objawia się ona deformacją stawów i brakiem wzrostu kości długich kończyn górnych i dolnych. Skutkiem choroby są liczne problemy ze strony układu ruchu, przykurcze, kłopoty z poruszaniem się
i bardzo niski wzrost (chorzy osiągają 90-110 cm wzrostu). Osoby takie wymagają stałej opieki i rehabilitacji. Ich rozwój umysłowy jest prawidłowy i oscyluje na poziomie inteligencji przeciętnej.
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spełnione wszystkie przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza, który
odmówił skierowania pacjentki na badania prenatalne.
Odpowiedzialność cywilna lekarza jest zaliczana do kategorii tzw.
odpowiedzialności zawodowej. Jest ona rezultatem wyrządzenia szkody
przez nieprawidłowe wypełnienie obowiązków zawodowych. Odpowiedzialność zawodowa nie stanowi odrębnej kategorii prawa odszkodowawczego, lecz podlega ogólnym zasadom prawa cywilnego. Ponadto posiada pewne tylko dla niej właściwe cechy. Jej szczególny charakter wynika
ze specyficznego ukształtowania obowiązków zawodowych nałożonych
na każdego profesjonalistę. Niektóre z obowiązków obciążają profesjonalistę z mocy samego prawa i z tytułu rozwijania przez niego działalności w sposób zawodowy2. Wina lekarza zachodzi wówczas, gdy można
mu postawić zarzut zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej niewłaściwości zachowania się, czyli niedołożenia należytej staranności. Obiektywnym elementem winy będzie uchybienie przez lekarza jego szeroko
rozumianym obowiązkom zawodowym, czyli bezprawność zachowania.
Chodzi tu nie tylko o obowiązki wynikające z różnych przepisów prawa,
z istoty zawodu, czy zastrzeżone w umowie z pacjentem, lecz również
wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej3. Dla oceny zachowania lekarza
decydujące znaczenie ma naruszenie cudzego prawa podmiotowego lub
naruszenie prawnie chronionych interesów. W procesie leczenia lekarze
są obowiązani respektować prawa pacjenta. W przypadku ich naruszenia ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą.
W prezentowanej sprawie, pełnomocnicy małżonków W. podkreślali, że przedmiotem procesu jest naruszenie praw pacjenta do świadczeń medycznych (w tym do badań prenatalnych), do informacji o stanie własnego zdrowia, do intymności i poszanowania godności w trakcie leczenia. Uzasadnieniem pozwu o odszkodowanie było pozbawienie powódki prawa do świadomego decydowania o losach własnego
dziecka oraz naruszenie zasad etyki lekarskiej. Jednocześnie zastrzegali oni, że nie jest to ,,spór o ustawę aborcyjną” i jej interpretowanie.
2
B. Lewaszkiewicz-Petrykowska: Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, Prawo i Medycyna 1999/1/121, s. 121.
3
M. Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. VI, Toruń 2004, s. 43. Istotne w tej mierze jest orzeczenie SN
z dn. 7.01.1966 r., który uznał, iż ,,(...) każdego wiążą wskazania wynikające czy to z istoty wykonywanych
funkcji, czy to z etyki związanej z danym zawodem. Jeżeli chodzi o zawód lekarza, to wymagania te muszą
być ze względu na daleko idące skutki jego pracy specjalnie wysokie”, ICR 369/65, OSPiKA 1966, poz. 278.
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Aby właściwie ocenić, czy w stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia, doszło do naruszenia przez lekarza zasad postępowania, należy najpierw zastanowić się nad zakresem jego obowiązków w związku z badaniami prenatalnymi.
Diagnostyka i poradnictwo prenatalne mają na celu wczesne wykrycie określonych, genetycznie uwarunkowanych wad wrodzonych poczętego dziecka. Konsekwencją dynamicznego rozwoju techniki medycznej jest traktowanie płodu jako ,,pacjenta w łonie matki”. Obecnie, po
przeprowadzeniu kompleksowej diagnostyki prenatalnej, podejmuje się
próby leczenia płodu już na etapie życia wewnątrzmacicznego4.
W chwili obecnej badania prenatalne przeprowadza się dwustopniowo. Najpierw kobiety ciężarne są poddawane badaniu przesiewowemu, które jest postępowaniem profilaktycznym, polegającym na
wstępnej identyfikacji choroby lub określeniu stanu zdrowia, przed
wystąpieniem objawów klinicznych choroby, tj. w fazie przed rozwojem zmian lub uszkodzeń nieodwracalnych5. Oznacza to, że badania
przesiewowe pozwalają wydzielić spośród badanych ciężarnych te, które znajdują się w grupie o wyższym niż przeciętne ryzyku urodzenia
dziecka dotkniętego zaburzeniami, których wykryciu miał służyć ten
test. Następnie, na podstawie wyników testu, przeprowadza się już w
wydzielonej grupie stosowne badania diagnostyczne, leczenie oraz działania prewencyjne.
Dzisiejsza medycyna oferuje każdej ciężarnej kobiecie powszechne
badania USG, a w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowości: badania specjalistyczne, echokardiografię i badania genetyczne.
Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego podczas ciąży powinny być wykonane trzy badania USG : około 12, 20 i 30 tygodnia.
Aktualnie obowiązujące w Polsce wytyczne Ministra Zdrowia zawarte w
rozporządzeniu z 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w
szczególności badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania
się przeprowadza są zgodne z trendem ogólnoświatowym6.
Samo badanie ultrasonograficzne jest niewystarczające, gdy istnieje
podwyższone ryzyko wad genetycznych płodu. Na podstawie USG
4

K. Szaflik: Intensywna terapia płodu. W: Ciąża wysokiego ryzyka, Poznań 2000, s. 439.
M. Ołtarzewski: Badania Przesiewowe Noworodków, Pracownia Badań Przesiewowych i Hormonalnych Instytut Matki i Dziecka, http://www.przesiew.imid.med.pl/, s.1.
6
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.07.2003; Dz. U. nr 139, poz. 1337.
5
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można jedynie stwierdzić, czy pacjentka wymaga przeprowadzenia badań inwazyjnych. Zwykle są one wykonywane w celu wykluczenia konkretnej, na tyle poważnej choroby dziedzicznej, że nie można jej leczyć
po urodzeniu się dziecka. Badania inwazyjne wymagają pobrania trofoblastu, płynu owodniowego lub próbki krwi płodu. Dlatego ważne
jest, aby przed każdym inwazyjnym badaniem prenatalnym pacjentka
była prawidłowo poinformowana o możliwościach i niebezpieczeństwach związanych ze stosowaną metodą. Chodzi tu o: amniocentezę,
biopsję kosmówki, kordocentezę oraz fetoskopię.
Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań zostanie rozpoznana wada
płodu, niezbędne jest wykonanie badania echokardiograficznego oraz
konsultacja genetyczna. Ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie wady,
gdyż w wielu przypadkach współistnieją one z innymi patologiami, w
tym z genetycznymi, które uniemożliwiają leczenie7. Konsultacja jest
konieczna w celu określenia ryzyka powtórzenia wady w kolejnych ciążach. Ponadto ułatwia ona zapewnienie wczesnej diagnostyki na przyszłość oraz przekazania niezbędnych informacji na temat ryzyka i sposobów postępowania w ciąży już trwającej. Na podstawie kariotypów
dziecka można dowiedzieć się, czy jego choroba to „przypadek”, czy
została przekazana mu przez rodziców.
W omawianym stanie faktycznym lekarz wiedział, że jest to ciąża
wysokiego ryzyka i zachodzi podejrzenie wystąpienia choroby genetycznej. Powódka poinformowała go bowiem, że ma już jedno dziecko dotknięte rzadkim schorzeniem i przedstawiła dokumenty świadczące o
jego dystrofii. Pomimo ciążącego na nim obowiązku lekarz nie skierował pacjentki na właściwe badania.
Prawo polskie dopuszcza badania prenatalne, tak jak inne badania
lecznicze. Zgodnie z dyspozycją art. 2 ustawy z 1993 r. o planowaniu
rodziny przewiduje się obowiązek organów administracji rządowej i
samorządu terytorialnego do zapewnienia kobietom w ciąży opieki
medycznej, socjalnej i prawnej m.in. poprzez opiekę prenatalną nad
płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży8. Według postanowień art. 2a cytowanej ustawy organy te są zobowiązane zapewnić swo7
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne jasno określiło wskazania do badań prenatalnych, ale lekarze
często o tym zapominają, M. Ołtarzewski: op. cit., s.1.
8
Ustawa z dn. 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. nr 17, poz. 78, ze zmianami.
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bodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wówczas, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia
wady genetycznej lub rozwojowej płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu.
Wydaje się, że w rozważanym stanie faktycznym pozwany lekarz nie
informując powódki o ewentualnych komplikacjach w związku ze stwierdzeniem u niej ciąży wysokiego ryzyka, naruszył jej prawo do informacji
o swoim stanie zdrowia. Ponadto nie zapoznał jej z dalszymi możliwościami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz rokowaniami
dla życia i zdrowia płodu. Zdaniem powódki lekarz swoim zachowaniem
pozbawił ją prawa do świadomego decydowania o losach dziecka.
Zgodnie z art. 4a ustawy o planowaniu rodziny kobieta może zażądać przerwania ciąży, m.in. gdy badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W takim przypadku przerwanie ciąży jest dopuszczalne
tylko do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki9.
W doktrynie podkreśla się istotę obowiązku udzielenia informacji
przez lekarza oraz wynikającej z niego autonomicznej decyzji pacjenta,
co do kwestii świadczonych usług zdrowotnych. Judykatura ponadto
nakłada na lekarza powinność poinformowania rodziców w zakresie
uznanych metod diagnostycznych niezależnie od jego osobistego stosunku do tych badań.
Istotne jest również, aby rezultaty oceny ryzyka zagrażającego dziecku
były przedstawione rodzicom w sposób przystępny10. Z tych względów
uważa się, że pouczenie powinno dostarczać informacji pozwalających
rozsądnemu człowiekowi na podjęcie właściwej, odpowiadającej rzeczywistemu zagrożeniu decyzji co do posiadania potomstwa. Zawiera
ono informację o prawdopodobieństwie rzeczywistego zaistnienia podejrzewanych upośledzeń oraz o możliwości potwierdzenia choroby za
9
Ustalenie zdolności do samodzielnego życia dziecka poczętego jest rzeczą trudną. W Stanach Zjednoczonych niektóre sądy uznały, że taki stan zachodzi wówczas, gdy dziecko choć trochę się porusza lub
jest zdolne do poruszania, inne – gdy mogłoby żyć poza organizmem matki, nawet podtrzymywane sztucznie przy życiu. W 1973 r. Sąd Najwyższy USA w sprawie Roe v. Wade uznał, że występuje to między 24 a 28
tygodniem po poczęciu. Orzeczenie z 1973 r., Roe v. Wade, 410 US 113 (1973), za M. Nesterowiczem:
Odpowiedzialność cywilna według common law za szkody wyrządzone nasciturusowi przed i po jego poczęciu,
P i P nr 8 z 1983 r., s. 87.
10
Op. cit., s. 204-205.
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pomocą dodatkowych badań prenatalnych. Literatura niemiecka wskazuje ponadto m.in. na konieczność określenia przypuszczalnego zakresu upośledzeń11.
Z kwestią naruszenia przez lekarza obowiązków w zakresie badań
prenatalnych ściśle związany jest problem prawa lekarza do odmowy
współdziałania przy aborcji z powołaniem się na tzw. klauzulę sumienia. W tym kontekście może pojawić się wątpliwość co do ewentualnego uchylenia bezprawności w niektórych przypadkach niewłaściwego
zachowania się lekarza.
Prawo polskie nie przyznaje lekarzowi prawa do zaniechania podjęcia czynności diagnostycznych i informacyjnych z powołaniem się przez
niego na klauzulę sumienia. Regulacja zawarta w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza12 stanowi, że lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem z zastrzeżeniem przypadków niecierpiących zwłoki. Ustawa jednak zobowiązuje
lekarza do wskazania w takiej sytuacji realnych możliwości uzyskania
tego świadczenia (w szczególności przerwania ciąży) u innego lekarza
lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej13.
W przeciwieństwie do prawa niemieckiego polski ustawodawca nie
koncentruje się na określeniu katalogu czynności zmierzających do
aborcji. Teoretycznie lekarz może odmówić dokonania jakiejkolwiek
czynności (z zastrzeżeniem art. 30) sprzecznej z jego sumieniem. Na
gruncie tej ustawy nie ma znaczenia, czy czynność jest pierwszym, czy
ostatnim stadium przerwania ciąży. Nacisk położony został na możliwość powstania konfliktu sumienia.
T. Justyński podkreśla, że w przypadku diagnostyki prenatalnej trudno byłoby o niezgodność tych działań z sumieniem lekarza, gdyż nie
służy ona wyłącznie ,,celom aborcyjnym”, lecz niejednokrotnie umożliwia podjęcie skutecznej terapii. Autor zaznacza również, iż naruszenie
11
Op. cit., s. 207-208. W niemieckim Kodeksie Karnym z 13.11.1998 r. w § 218 a i n. szczegółowo
uregulowano zagadnienie ,,czynności zmierzających do przerwania ciąży”, w których lekarz może odmówić współdziałania. Powszechnie przyjmuje się, że badań prenatalnych nie należy kwalifikować do żadnej
z wymienionych tam kategorii. Podkreśla się również, że lekarz nie może naruszyć swoich diagnostycznych
i informacyjnych obowiązków, usprawiedliwiając się prawem do odmowy współdziałania przy aborcji. ,,Klauzula sumienia” uprawnia lekarza jedynie do odmowy wzięcia na siebie określonych obowiązków. Natomiast nie zwalnia go od należytej staranności w ich wypełnieniu w sytuacji wcześniejszego przyjęcia zobowiązania umownego.
12
Ustawa z 05.12.1996 r., Dz. U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 ze zm. (obecnie „Ustawa o zawodach lekarza
i lekarza dentysty” – przyp. red.)
13
Ustawa z dn. 5. 12.1996 r. ogłoszona w Dz. U. Nr 28, poz. 152.
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obowiązku wskazania realnej możliwości uzyskania świadczenia u innego specjalisty rodziłoby odpowiedzialność cywilną lekarza. Prawo
powołania się na klauzulę sumienia nie może, jego zdaniem, usprawiedliwiać naruszenia obowiązku (albo uchylać bezprawność zachowania)
co do objaśnienia pacjenta o wynikach diagnozy ani zaniechania jej
przeprowadzenia14.
W rozpatrywanym stanie faktycznym pozwany lekarz bezprawnie
naruszył, określone przepisami prawa, zasady postępowania wobec
pacjentki. Jak zasadnie podkreśla M. Nesterowicz, lekarz, będąc przeciwnikiem aborcji, bezpodstawnie rozszerzył swoje prawo powołania
się na ,,klauzulę sumienia” także na badania prenatalne. Zauważa ponadto, że lekarz jako funkcjonariusz publiczny musi kierować się prawem, a nie światopoglądem czy przekonaniami religijnymi. Jego zdaniem przesądza to o winie lekarza, który powinien ponieść odpowiedzialność za wyrządzone powodom szkody15.
Orzekając w sprawie państwa W. Sąd Okręgowy w Łomży stwierdził,
że błędem lekarza było to, iż bez przeprowadzenia wywiadu i analizy
przedstawionych mu dokumentów, zbagatelizował ciążę powódki w
sytuacji, gdy ryzyko wystąpienia choroby genetycznej było duże (2550%). Jego zdaniem odmowa zajęcia się pacjentką i skierowania jej na
właściwe badania i konsultacje skutkowały niewykryciem upośledzenia
genetycznego płodu, a tym samym uniemożliwiły przeprowadzenie usunięcia ciąży na podstawie art. 4a pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny.
Sąd stwierdził, że dwa zgłoszone przez powódkę żądania zadośćuczynienia są zbieżne i uznał za zasadne jej roszczenia z tytułu naruszenia
praw pacjenta.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozważając kwestię naruszenia praw
powódki jako pacjentki, rozpatrywał je w kategoriach ochrony dóbr osobistych. Stwierdził, że zgodnie z art. 19a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie przepisów art. 448 KC.
Sąd stwierdził, że w sprawie państwa W. ordynator szpitala naruszył po14
T. Justyński: Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Zakamycze 2003,
s. 209.
15
M. Nesterowicz: Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody związane z urodzeniem upośledzonego dziecka, Prawo i Medycyna 13, (vol. 5), 2003, s. 35-36.
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stanowienia art. 19 wspomnianej ustawy poprzez zaniechanie rzetelnej
informacji o stanie zdrowia powódki i ewentualnych komplikacjach z
związku ze stwierdzeniem u niej ciąży wysokiego ryzyka16. Ponadto zauważył, że w tych samych kategoriach należy ocenić nieskierowanie powódki do poradni genetycznej mimo stwierdzenia u niej ciąży wysokiego
ryzyka. Na wysokość zadośćuczynienia zasądzonego przez sąd w danej
sprawie wpływ miało także zachowanie powódki, która pomimo braku
stosownego skierowania, mogła udać się do poradni genetycznej w Krakowie celem przeprowadzenia odpowiednich badań, względnie odbycia
konsultacji, ale z możliwości takiej nie skorzystała17.
Na tle dotychczas poczynionych uwag zachowanie lekarza w omawianym stanie faktycznym należy uznać za bezprawne. Stanowiska sądów co do tej kwestii były zgodne. Jednakże dla przypisania mu winy
należy jeszcze ustalić subiektywne przesłanki uczynienia zarzutu w postaci umyślności działania lub też niedbalstwa.
Wina umyślna w postępowaniu lekarza zachodzi bardzo rzadko.
Z reguły zawinienie przybiera postać nieumyślności, czyli niedbalstwa
przejawiającego się w niedołożeniu przez sprawcę należytej staranności. Zdaniem Sądu Okręgowego, mając na względzie treść zgłaszanych
zarzutów, w danej sprawie można jedynie rozważać kwestię winy nieumyślnej w postaci niedbalstwa. Powodowie nie wykazali bowiem, że
pozwani przewidywali naruszenie obowiązujących reguł i wystąpienie
skutku w postaci szkody oraz chcieli, aby ten skutek nastąpił bądź godzili się na to. W tych okolicznościach, zdaniem sądu, pozwanym lekarzom można zarzucić co najwyżej niedbalstwo przejawiające się w niedołożeniu należytej staranności.
Należy jednak pamiętać, że aby móc uznać zachowanie się sprawcy
za zawinione, musi ono wykazywać sprzeczność z przyjętym w prawie
cywilnym obiektywnym modelem starannego postępowania – wzorcem
staranności. Wzorcem postępowania w odniesieniu do lekarza jest wzorzec ,,dobrego fachowca”. Jest to określony poziom fachowości, poniżej którego zachowanie lekarza ocenia się ujemnie. B. LewaszkiewiczPetrykowska podkreśla, iż skonstruowanie jednolitego wzorca staran16

Ustawa z dn. 30.08.1991 r. ogłoszona w Dz. U. Nr 91, poz. 408.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dn. 5 listopada 2004 r. (niepublikowany, szeroko komentowany w doktrynie).
17

36

Prawo i Medycyna 3/2005 (20, vol. 7)

Proces o złe urodzenie (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży ...

ności przeciętnego lekarza jest nieprzydatne i wręcz niemożliwe. Przy
tworzeniu modelu staranności bierze się pod uwagę rozmaite czynniki,
takie jak: poziom specjalizacji, szczególnie wysokie kwalifikacje zawodowe, zakres kompetencji, charakter wykonywanych czynności. Kryterium oceny należytej staranności musi być zatem elastyczne i zróżnicowane. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska zauważa pewną zależność: im
wyższy stopień wykształcenia zawodowego, tym większe wymagania18.
Wzorzec ,,dobrego lekarza” zmienia się wraz z postępem medycyny
i zależy od aktualnego stanu wiedzy. Zgodnie z postanowieniami art.
55 Kodeksu Etyki Lekarskiej powinnością każdego lekarza jest stałe
uzupełnianie i doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych19.
Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, śledzenia postępów
nauki i techniki medycznej wynika wprost z art. 18 tego Kodeksu. Oznacza to, że brak wiedzy, nieznajomość ustalonych zasad nauki i techniki
medycznej również stanowi o winie lekarza. Z drugiej strony lekarz
musi znać granice swoich kompetencji. Nie może podejmować się zabiegów wykraczających poza zakres jego wiadomości lub doświadczenia.
Jednocześnie przyjęto, iż nie ponosi winy lekarz, który nie był w stanie stwierdzić u pacjenta choroby niezmiernie rzadko występującej i
nieopisanej w literaturze medycznej w czasie stawiania diagnozy. Nie
odpowiada więc za tzw. błędy nauki, czyli za pomyłki w diagnozie uzasadnione stanem wiedzy, za niepomyślne skutki leczenia i przedsięwziętych zabiegów, jeżeli tylko jego postępowanie było zgodne z zasadami
wiedzy medycznej, a dany sposób leczenia był w konkretnym wypadku
uzasadniony, chyba że działalność lekarza miała charakter czynu niedozwolonego20.
W omawianym stanie faktycznym zachowanie pozwanych lekarzy pozostaje w sprzeczności z wzorcem ,,dobrego lekarza”, co pozwala na przyjęcie istnienia po ich stronie niedbalstwa. Tym samym spełnienie obiektywnej i subiektywnej przesłanki winy umożliwia postawienie im zarzutu.
18

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, op. cit., s. 128.
Kodeks Etyki Lekarskiej z dn. 02.01.2004 ze zmianami uchwalonymi w dn. 20.09.2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy.
20
Op. cit., s. 47-51. Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 5 II 1974 r.: ,,Lekarzowi
można przypisać winę za błędną diagnozę tylko wówczas, jeżeli zostanie wykazane, że nie da się ona usprawiedliwić w świetle aktualnego stanu nauki w Polsce”, Orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 5.02.1974 r.,
Nowe Prawo 1975, nr 1, s. 142.
19
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Drugim warunkiem powstania odpowiedzialności odszkodowawczej
jest zaistnienie szkody. Powodowie domagając się odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody moralne, oparli swoje żądania na konstrukcji
odszkodowania za ,,nieszczęśliwe urodzenie” dziecka (wrongful birth).
W uzasadnieniu podali, że pozwani bezpodstawnie odmówili powódce
przeprowadzenia stosowanych badań.
Pojęcie wrongful birth, dosłownie oznaczające ,,złe urodzenie”, zostało wypracowane przez judykaturę amerykańską w latach sześćdziesiątych XX wieku. Termin ten używany jest obecnie na określenie roszczeń rodziców upośledzonego dziecka skierowanych przeciwko lekarzowi, który w zawiniony sposób nie rozpoznał uszkodzeń dziecka w
czasie ciąży (lub nawet jeszcze przed poczęciem) i uniemożliwił tym
samym przerwanie ciąży (ewentualnie ,,doprowadził” do poczęcia).
Należy zauważyć, iż lekarz nie jest tu sprawcą defektów, lecz zarzuca
się mu, że odebrał powodom (rodzicom) prawo do zadecydowania o
tym, czy chcą mieć dziecko upośledzone2.1
Koncepcja odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza z tytułu
wrongful birth, pomimo licznych kontrowersji, pojawiła się następnie w
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. Problematyka roszczeń przysługujących rodzicom dziecka była wielokrotnie omawiana w różnych
publikacjach naukowych. W związku z powyższym w niniejszej pracy
poruszę jedynie kwestię szkody i związku przyczynowego.
Sądy różnych państw, odwołując się do podstawowych zasad porządku prawnego, z reguły negowały możliwość uznania faktu urodzenia
się dziecka za szkodę. Swoje stanowisko uzasadniały twierdzeniem, iż
każde dziecko, także ciężko upośledzone, stanowi wartość nadrzędną,
a zatem nie może być ono jednocześnie oceniane w kategoriach szkody. Zwolennicy tej koncepcji podkreślają, że szkodę stanowią koszty
utrzymania dziecka, czyli uszczerbek w sferze majątkowej rodziców, a
nie ono samo22. Początek dyskusji nad zagadnieniem zakresu szkody w
sprawach wrongful birth wiąże się ze stwierdzeniem, iż rodzice pragnęli
dziecka, a więc tym samym byli gotowi ponieść koszty związane z jego
urodzeniem i wychowaniem. Nie chcieli jedynie dziecka upośledzonego. Wywodzono stąd, że szkoda ogranicza się wyłącznie do różnicy po21
22
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T. Justyński: op. cit., s. 20.
T. Justyński: op. cit., s. 210.
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między kosztami utrzymania dziecka zdrowego a nakładami na urodzone z defektem zdrowotnym. Zaliczano tutaj przede wszystkim koszty:
leczenia i rehabilitacji, protez, wózków inwalidzkich i innych aparatów
pomocniczych. Odszkodowanie obejmowało również rekompensatę z
tytułu doznanego bólu i cierpienia, a także stresu emocjonalnego rodziców dziecka upośledzonego.
Konieczną przesłanką powstania obciążenia alimentacyjnego jest
tutaj co najmniej niedbalstwo lekarza, które doprowadziło do nierozpoznania ryzyka genetycznego, czy niewykrycia anomalii u płodu, w
konsekwencji czego urodziło się dziecko upośledzone. Jednak na tle
związku przyczynowego w sprawach wrongful birth powstają pewne
kwestie specyficzne. A mianowicie, odpowiedzialność odszkodowawcza związana z kosztami utrzymania dziecka upośledzonego powstaje
jedynie wtedy, gdy w chwili popełnienia przez lekarza błędu prawnie
dopuszczalne było dokonanie aborcji. Przyjęcie związku przyczynowego między niedbalstwem lekarza a skutkiem w postaci urodzenia się
dziecka upośledzonego (oraz kosztami jego utrzymania) wymaga ponadto udowodnienia, że matka wiedząc o defekcie przerwałaby ciążę23.
Sąd Okręgowy w Łomży za zasadne uznał przyznanie powódce odszkodowania z tytułu utraconych zarobków w okresie załamania psychicznego po porodzie oraz kosztów leczenia depresji, orzekając w tym
zakresie zgodnie z kierunkiem przyjętym przez orzecznictwo zagraniczne co do roszczeń z tytułu wrongful birth. Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Białymstoku było w tej sprawie odmienne. Sąd ten w swoich rozważaniach zajął się analizą związku przyczynowego jako przesłanki
odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanych.
Na podstawie ustaleń zawartych w opiniach biegłych Sąd Apelacyjny uznał, że nie było możliwości zdiagnozowania choroby genetycznej
u córki powodów w tak wczesnym okresie ciąży, że dziecko nie nabyło
jeszcze zdolności samodzielnego życia poza organizmem matki. Biegli
wskazywali, że nieodzownym, wręcz koniecznym, elementem wzbogacającym wiedzę były badania genetyczne starszego dziecka, które w trakcie trwania drugiej ciąży powódki były w toku, a ich wyniki nie były
znane w całym okresie ciąży. Dawały one możliwość ich wykorzystania
w diagnostyce prenatalnej dysplazji kostnej, o tyle, o ile dokumentowa23

Op. cit., s. 218-219.
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łyby obecność defektu molekularnego odpowiedzialnego za chorobę
starszego dziecka stron. Biegli stwierdzili, że jedynie znajomość rozpoznania oraz wynik analizy rodowodu umożliwiają określenie wielkości
ryzyka powtórzenia się choroby u kolejnego dziecka. Tym samym brak
jednoznacznego rozpoznania typu dysplazji kostnej u pierwszego dziecka powodów uniemożliwiał precyzyjną ocenę ryzyka genetycznego powtórzenia się tej choroby genetycznej u kolejnego dziecka. Wśród warunków uzasadniających przeprowadzenie prenatalnego badania choroby genetycznej wskazali przede wszystkim na istnienie możliwości
technicznych wykonania takiego badania genetycznego, które w sposób jednoznaczny potwierdzi lub wykluczy obecność określonej choroby genetycznej u rozwijającego się płodu przed 20-24 tygodniem ciąży.
Biegli stwierdzili, że w przypadku dysplazji kostnych przebieg okresu
prenatalnego zazwyczaj jest mało poznany, zaś specyficzna ekspresja
schorzenia następuje dopiero w 22-24 tygodniu ciąży. Uznali, że w tych
okolicznościach jedyną w przypadku schorzeń tego rodzaju możliwością diagnostyczną było badanie USG, natomiast wiarygodny i miarodajny wynik można było uzyskać najwcześniej po 24 tygodniach ciąży,
podczas gdy jedynie do 20 tygodnia życia płód może być uznany za pozbawiony możliwości życia poza organizmem kobiety. Ten termin biegli wskazali jako prawną cezurę, która czyniła niemożliwym dokonanie
aborcji. Ponadto stwierdzili, że w życiu płodowym nie ma możliwości
leczenia chorób typu dysplazji kostnych i nie ma też możliwości określenia terapii przyczynowej tej choroby.
W oparciu o zgromadzone opinie biegłych Sąd Apelacyjny uznał, że
stan płodu zdiagnozowany na podstawie badań USG pod kątem ustalenia ewentualnych wad rozwojowych w postaci dysplazji nie uzasadniał możliwości dokonania aborcji w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu rodziny. Tym samym sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy jako
źródło powstania szkody wskazywano fakt urodzenia niepełnosprawnego dziecka i skoro nie można było tego uniknąć przy działaniu w
ramach obowiązującego porządku prawnego, to nie można przyjąć istnienia związku przyczynowego między szkodą a działaniem pozwanego lekarza. Sąd Apelacyjny uznał, że w okolicznościach braku podstawowej przesłanki odpowiedzialności niezasadne okazały się żądania
zasądzenia odszkodowania z tytułu utraty zarobków oraz kosztów le-
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czenia powódki. Zdaniem sądu powyższa konstatacja czyni całkowicie
bezprzedmiotowymi rozważania dotyczące koncepcji odpowiedzialności cywilnej na zasadzie wrongful conception, czy też wrongful birth.
W omawianej sprawie państwa W. zarówno Sąd Okręgowy w Łomży,
jak i Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznały, że lekarzy zatrudnionych w
pozwanym szpitalu na podstawie umowy o pracę można traktować jak
funkcjonariuszy publicznych. Stosownie do art. 120 § 1 KP w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej zobowiązany do jej naprawienia jest wyłącznie pracodawca. Oznacza to, że za szkodę wyrządzoną przez lekarza wskutek wadliwego leczenia oraz w przypadku innych zaniedbań odpowiedzialność ponosi wyłącznie pracodawca, tu Szpital Wojewódzki w Łomży. Jedynie w sytuacji wyrządzenia szkody z winy umyślnej, w razie niewypłacalności zakładu, nienależytego ubezpieczenia czy wyrządzenia szkody tylko przy okazji wykonywania obowiązków pracowniczych żądanie
naprawienia szkody skierowane przeciwko pracownikowi byłoby uzasadnione. W ocenie sądów okoliczności te nie zachodziły, jak również nie
można przypisać pozwanym działania w warunkach winy umyślnej. W
związku z powyższym sądy uznały, że odpowiedzialność za wyrządzone
powodom szkody ponosi wyłącznie szpital i powództwo wobec ordynatora i wicedyrektorki szpitala zostało oddalone.
Interesujący jest natomiast sposób rozstrzygnięcia przez sądy roszczeń powodów związanych z wydatkami i kosztami leczenia córki oraz
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych kosztów jej utrzymania i
wychowania. Zgodnie z orzecznictwem sądów zagranicznych i poglądem większości doktryny powyższe koszty dochodzone przez powodów
podlegają zasądzeniu w ramach roszczenia z tytułu wrongful birth.
W niniejszej sprawie zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny
uznały, że rodzice nie mają legitymacji czynnej do dochodzenia takich
roszczeń, gdyż zgodnie z obowiązującym w naszym kraju porządkiem
prawnym, a także orzecznictwem sądów zagranicznych przysługuje ona
samemu dziecku. Ponadto dodały, że w myśl art. 444 KC wyłącznie uprawnionym do dochodzenia zwrotu kosztów wynikających z uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia jest poszkodowany, chociażby koszty te zostały
poniesione przez osobę trzecią. Zdaniem sądów przepis ten nie uzasadnia roszczeń osoby trzeciej, która poniosła faktyczne wydatki związane z
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leczeniem i opieką nad osobą poszkodowaną, którą w niniejszym postępowaniu jest małoletnia córka powodów. Sąd Okręgowy zauważył, że
powodowie dochodzili odszkodowania argumentując, iż to oni ponieśli
zwiększone koszty w związku z urodzeniem się ich niepełnosprawnej córki
oraz dochodzili innych roszczeń wymienionych w art. 444 KC, które przysługują wyłącznie poszkodowanemu. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie
należy rozgraniczyć roszczenia zgłoszone przez rodziców małoletniej
pokrzywdzonej od roszczeń ich dziecka, których może ono wyłącznie
dochodzić. Tym samym brak legitymacji procesowej czynnej po stronie
powodów skutkował wyłączeniem w tym zakresie możliwości żądania
zasądzenia odszkodowania od strony pozwanej.
Wydaje się, że w omawianej sprawie sposób rozstrzygnięcia tych
roszczeń przez sądy przypomina konstrukcję odpowiedzialności lekarza wobec dziecka z tytułu wrongful life. Termin ten, oznaczający
,,złe życie”, został wypracowany przez judykaturę amerykańską 24.
Obecnie skarga upośledzonego dziecka z tytułu wrongful life jest niemal powszechnie odrzucana. Wskazuje się, że jurydyczną przyczyną
takiego stanu rzeczy są ,,ograniczenia” narzucane tradycyjnymi przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej. Największe trudności sprawia prawnikom wykazanie istnienia szkody w tego typu sprawach. Konieczne byłoby bowiem wykazanie prawnie chronionego
dobra upośledzonego dziecka oraz uszczerbku powstałego w tym dobru. Podejmowane przez niektóre sądy próby pozytywnego rozwiązania w ramach istniejących porządków prawnych nie doprowadziły do
stworzenia przekonującej jurydycznie konstrukcji. Prof. E. Łętowska
podkreśla, że na świecie lepiej się przyjęła konstrukcja odszkodowania dla rodziców (wrongful birth) przeznaczonego na potrzeby dziecka. W przypadku roszczeń wrongful life należałoby bowiem znaleźć
podmiot odpowiedzialny za upośledzenie dziecka. Komentując orzeczenie Sądu Okręgowego w Łomży wspomniana autorka stwierdziła,
że biorąc pod uwagę polskie prawo i poziom świadomości prawnej
24
T. Justyński: op. cit., s.227 Jego znaczenie przeszło znamienną ewolucję. Początkowo orzeczenia dotyczyły dzieci zdrowych, ale urodzonych jako pozamałżeńskie, tym samym pozbawionych udogodnień z tytułu
przyjścia na świat w normalnie funkcjonujących rodzinach i stygmatyzowanych społecznie. Następnie pojawiły się skargi wytaczane przez dzieci upośledzone. Zarzut stawiany lekarzowi nie polegał na tym, że mógł on
przeciwdziałać upośledzeniom, lecz chodziło o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nasciturusowi. Podstawą powództwa był przeważnie brak pouczenia rodziców albo pouczenie niewłaściwe w zakresie rozpoznawalnej choroby dziecka, co w konsekwencji uniemożliwiło rodzicom podjęcie decyzji o przeprowadzeniu
aborcji.
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w naszym kraju nie wydaje jej się, abyśmy to my byli pionierami w tej
mierze25.
Rozwój współczesnej medycyny i biologii w zasadniczy sposób wpływa na postawy i oczekiwania społeczeństw. Pacjenci są coraz bardziej
uświadomieni co do zakresu przysługujących im praw, co prowadzi tym
samym do coraz powszechniejszego postrzegania lekarzy bardziej jako
osób wykonujących zawód niż uprawiających sztukę medyczną. Pojawienie się problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza
jest wyrazem znacznego postępu w zakresie nauk medycznych, jaki
dokonał się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a z drugiej strony postępującej komercjalizacji wszystkich obszarów życia społecznego. Problematyka wrongful birth i wrongful life, choć niezwykle kontrowersyjna i
budząca wiele sprzeczności, stała się realną częścią prawa medycznego
w wielu krajach o często różniących się systemach prawa prywatnego.
Sprawa państwa W., będąca przedmiotem niniejszych rozważań, jest
pierwszym w Polsce przypadkiem odpowiedzialności odszkodowawczej
lekarza za odmowę wykonania badań prenatalnych26. Zapadłe w tej
sprawie wyroki Sądu Okręgowego w Łomży i Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku świadczą o zmieniającej się świadomości prawnej i mentalności Polaków. Choć sądy uznały zasadność roszczeń kobiety za naruszenie jej praw jako pacjentki, obawiały się jednak przyznania jej
odszkodowania za złe urodzenie dziecka. Orzekając w sprawie odwołały się do przyjętej w prawie polskim konstrukcji renty, stanowiąc iż
należy się ona dziecku. Jednakże rozstrzygnięcie to, mimo iż wydawałoby się najlepszym, gdyż nierozpatrującym kosztów utrzymania upośledzonego dziecka jako szkody, nawiązuje do konstrukcji wrongful life
niemal powszechnie odrzucanej w orzecznictwie i doktrynie zagranicznej. Skoro nie jest możliwe przyznanie odszkodowania dziecku, należałoby w tym zakresie uznać roszczenia jego rodziców. Nieuzasadnione jest bowiem stanowisko tolerujące sprawców naruszenia prawa
i zapewniające im nieodpowiedzialność odszkodowawczą kosztem interesów majątkowych urodzonego dziecka i jego rodziców27. W rozwa25

E. Łętowska: Wypowiedź dla Wysokie Obcasy, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 22.05.2004.
Dn. 21.11.2003 r. SN wydał precedensowy wyrok w sprawie o uniemożliwienie zgwałconej kobiecie
przerwania ciąży. W terminologii angielskiej takie przypadki ,,niechcianego urodzenia” określa się mianem ,,wrongful conception”. Wyrok V CK 16/03, w: OSP nr 10/2004 r., poz. 125, s. 529-531.
27
Tamże, s. 530.
26
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żanej sprawie wypowie się jeszcze Sąd Najwyższy, gdyż obie strony zaskarżyły wyrok Sądu Apelacyjnego i wniosły o kasację. Wydaje się, że
dalszy rozwój polskiego orzecznictwa sądowego w sprawach medycznych jest nieunikniony i sądy będą musiały wypowiedzieć się w kwestiach, które niejednokrotnie budzą obawy i sprzeciw w społeczeństwie.
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Prawne formy zgody pacjenta na eksper
yment medyczny
eksperyment
(zagadnienia cywilnoprawne)

1. Uwagi wstępne
Na gruncie prawa polskiego wprowadzono domniemanie, że ten, kto
narusza dobro osobiste człowieka, działa bezprawnie1 . Podjęcie zatem
przez lekarza jakiejkolwiek interwencji medycznej2, powoduje naruszenie prywatności cielesnej pacjenta. Toteż wyrażenie zgody3 przez chorego stanowi niezbędną przesłankę uchylenia bezprawności dokonania tego
naruszenia. Lekarz, na gruncie prawa cywilnego, udzielając pomocy
medycznej pacjentowi, wkracza w sferę jego prawnie chronionych dóbr
osobistych (art. 23 k.c.). Zwłaszcza zdrowia i życia, na których zagrożenie zgadza się badany człowiek. Istnieją także okoliczności, które sprawiają, że wyrażenie świadomej zgody przez pacjenta nie będzie możliwe.
Może tu chodzić o sytuacje podjęcia interwencji medycznej bez zgody
pacjenta, które będą traktowane jako dozwolone, mimo naruszenia dóbr
osobistych (np. udzielenie pomocy nieprzytomnej ofierze wypadku). A
1
Zob. A. Zieliński [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. II, (pod red. Z.
Radwańskiego), Warszawa 2002, s. 663.
2
Pod pojęciem „interwencja medyczna” przyjmuję, że „jest to każda prawnie dozwolona ingerencja w
organizm chorego związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, podejmowana wobec pacjenta przez
uprawnione podmioty”, cyt. za J. Przybylska: Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody pacjenta na interwencję medyczna i jej definicja, „Monitor Prawniczy” 2003, Nr 16 , s. 742.
3
Przez zgodę należy rozumieć swobodnie wyrażoną zgodę osoby (...), która niezależnie od stanu jej
zdrowia psychicznego jest rzeczywiście zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji (...) o jej stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających
się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania, por. ustawa z 19 sierpnia 1994 r., o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 535).
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także o inne przypadki podjęcia interwencji medycznej, kiedy brak zgody może powodować, że interwencja zostanie oceniona jako bezprawna.
Nawet, kiedy jej skutek przyniesie korzyści zdrowotne dla chorego4.
Wątpliwości w zakresie zgody pacjenta mogą się pojawiać w sytuacjach interwencji medycznej przybierającej postać eksperymentu5.
Obowiązujące w Polsce prawo reguluje problematykę eksperymentów na człowieku. Dopuszczalność ich przeprowadzania została unormowana w ustawie zasadniczej. Przepis art. 39 Konstytucji RP6 stanowi, że „nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. Przepis ten należy do
grupy przepisów regulujących wolności i prawa osobiste.

2. Eksperyment medyczny w świetle obowiązujących przepisów
Szczegółowo problematyka eksperymentu unormowana została w
ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty7, oraz ustawie prawo farmaceutyczne8. W ustawie tej wprowadza się podział eksperymentu
medycznego9, na eksperyment leczniczy, eksperyment badawczy i badanie kliniczne produktu leczniczego. Zgodnie z definicją ustawową
4
Zob. M. Świderska: Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa francuskiego, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 97.
5
Eksperyment polega na tym, że badacz wywołuje określone zjawisko i świadomie przekształca jego
przebieg, by uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie stawianych hipotez. Przebieg eksperymentu zależy
od przyjętej metodologii. Eksperyment jako metodę stosuje się także w badaniach nad chorobami ludzkimi. Chory, który zgadza się na eksperyment, nie ma pewności czy zakończy się on sukcesem, a więc wyleczeniem z choroby. Często eksperymentalna metoda lecznicza lub nowy lek może spowodować poważne
konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia chorego. Dochodzi do konfliktu dwu interesów: świata nauki
oraz oczekiwań pacjenta co do „wyprowadzenia” go ze stanu choroby. Sprzeczność występujących tu interesów, a także troska o dobro człowieka spowodowały potrzebę prawnego uregulowania prowadzenia eksperymentu medycznego. Jednak ze względu na nowatorski charakter takich badań ich skutek nie zawsze
można przewidzieć. Zob. W. Wanatowska: Eksperyment lekarski, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1974, t.
XII, s. 73; J. Ignaczewski: Zgoda pacjenta na leczenie, Warszawa 2003, s. 68 i n.
6
Ustawa z 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483.
7
Ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204,
ze zm., zwana dalej u. o zaw. lek., ustawa o zaw. lek., lub ustawa o zawodzie lekarza.
8
Ustawa z 6 września 2001 r., prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533, zwana dalej U.
p. farm.
9
Choć istnieją przeciwnicy podziału eksperymentu medycznego na eksperyment leczniczy i badawczy,
zob. L. Kubicki (red.), Prawo medyczne, Wrocław 2003, s. 35, podaje za P. S. Iwanowski, U. Olędzka:
Eksperyment medyczny w stanach nagłych i w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, „Prawo i Medycyna”
2004, Nr 16, s. 44 i n.
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„Eksperymentem leczniczym10 jest wprowadzenie przez lekarza nowych
lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych
lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas
stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca”.
Eksperyment badawczy11, ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Eksperymenty badawcze przeprowadzane są
zarówno na osobach chorych, jak i zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo w
nim nie jest związane z ryzykiem utraty zdrowia lub życia, albo ryzyko
jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych, pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.
Badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach.
Eksperymenty badawcze, lecznicze i badanie kliniczne produktu
leczniczego łączy wiele cech wspólnych. Osoba, która ma być poddana tego rodzaju eksperymentom, powinna być o nich jasno poinformowana stosownie do swoich możliwości pojmowania. Ponadto osoba poddająca się eksperymentowi powinna wyrazić świadomą zgodę,
a jeżeli nie jest do tego zdolna, zgodę wyraża jej przedstawiciel ustawowy. Ustawa o zawodzie lekarza, oraz zmiana ustawy do ustawy o
zawodzie lekarza stanowią, że osoba taka powinna również wiedzieć
o spodziewanych dla siebie korzyściach leczniczych lub poznawczych,
ryzyku oraz o możliwościach odstąpienia od eksperymentu w każdym
jego stadium.
Lekarz ma obowiązek przerwać eksperyment, kiedy pojawi się zagrożenie dla zdrowia pacjenta albo to zagrożenie przewyższy spodziewane dla pacjenta korzyści. Ten sam obowiązek ciąży na lekarzu także
wtedy, gdy w czasie trwania eksperymentu nastąpi nieprzewidziane zagrożenie życia lub zdrowia osoby w nim uczestniczącej.
Przeprowadzenie każdego eksperymentu medycznego musi być poprzedzone pozytywną opinią komisji bioetycznej. Zadaniem tej komi10
Zwanym też eksperymentem klinicznym, terapeutycznym, bądź diagnostycznym, por. T. Brzeziński:
Etyka lekarska, Warszawa 2002, s. 231.
11
Zwany eksperymentem naukowo-badawczym, zob. T. Brzeziński: op. cit., s. 232.
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sji jest między innymi zatwierdzenie eksperymentu oraz stwierdzenie,
że spodziewane korzyści terapeutyczne oraz korzyści dla zdrowia publicznego usprawiedliwiają dopuszczenie ryzyka.
Tym, co różni podejście prawa do poszczególnych rodzajów eksperymentów, to wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad przeprowadzania eksperymentu badawczego. Celem takiego eksperymentu jest
poszerzanie wiedzy medycznej, często z pominięciem bezpośrednich
korzyści leczniczych dla „probanta”. Zaostrzenie rygorów włączania
ludzi do eksperymentu medycznego następuje również ze względów
podmiotowych. Istnieją grupy osób, które pozostają pod szczególną troską ustawodawcy z uwagi na swoją sytuację życiową, pracowniczą, czy
sytuację, w jakiej znajduje się dziecko poczęte. Chodzi tu o możliwość
wykorzystywania podległości służbowej, czasowej niewoli, czy innej sytuacji. Dlatego w trosce o dobro tych grup ustawodawca zawęził krąg
osób mogących w tego rodzaju eksperymencie uczestniczyć. W konsekwencji niektóre grupy ludzi są w ogóle wyłączone.
Eksperyment badawczy nie może być przeprowadzony na dziecku
poczętym, osobach ubezwłasnowolnionych, pozbawionych wolności i
żołnierzach służby zasadniczej (art. 26 ust. 3 u. o zaw. lek.) Kobiety
ciężarne i karmiące mogą uczestniczyć wyłącznie w eksperymencie badawczym pozbawionym ryzyka lub związanym z niewielkim ryzykiem
(art. 26 ust. 2 u. o zaw. lek.). Ponadto, eksperyment badawczy z udziałem małoletniego nie jest dopuszczalny, gdy istnieje możliwość przeprowadzenia takiego eksperymentu o porównywalnej efektywności z
udziałem osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.
Jeśli zaś taka możliwość nie istnieje, a zachodzi potrzeba jego przeprowadzenia, udział małoletniego w eksperymencie badawczym jest dopuszczalny, gdy spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla
zdrowia małoletniego, ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych, pozytywnych rezultatów. Mimo regulacji ustawowych mogą w świetle art. 39 Konstytucji RP pojawić się wątpliwości co
do legalności przeprowadzania eksperymentu badawczego na dzieciach
lub osobach ubezwłasnowolnionych. Jak to wynika z Konstytucji RP
nie można dokonywać eksperymentu medycznego bez dobrowolnie
wyrażonej zgody. A taka w świetle obowiązującego w Polsce prawa nie
może być udzielona przez osobę poniżej 13 roku życia, a także całkowi-
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cie ubezwłasnowolnioną12. Osoby te nie są w stanie w tak ważnych dla
siebie sytuacjach decydować a wyrażona przez sąd zgoda na ich udział
w eksperymencie nie zawsze odzwierciedla ich wolę13.
Eksperymenty medyczne mogą być przeprowadzane z poszanowaniem osobowości i autonomii woli osób im poddanych zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice)14 . Powinny
wyważać korzyści i niekorzyści dla pacjentów zgodnie z obowiązującą
zasadą primum non nocere, nie powinny zastępować należytego leczenia, mając na celu dobro pacjenta15.
Także Kodeks etyki lekarskiej16 poświęca problematyce wykonywania
eksperymentu przepisy art. 41-50. I tak według norm etycznych lekarz może
przeprowadzić eksperyment medyczny z udziałem ludzi tylko wtedy, kiedy
służy on poprawie zdrowia pacjenta, lub wnosi w nauki medyczne istotne
dane poszerzające zakres wiedzy i umiejętności lekarskich.
Kodeks etyki lekarskiej, podobnie jak ustawa o zawodzie lekarza,
różnicuje pojęcia eksperymentu leczniczego i eksperymentu badawczego. Na przykład „lekarz przeprowadzając eksperyment leczniczy nie
może narażać pacjenta na ryzyko w istotnym stopniu większe niż to,
które grozi osobie niepoddanej temu eksperymentowi”17. Natomiast w
przypadku eksperymentu badawczego lekarz może go przeprowadzić
wyłącznie wtedy, kiedy ryzyko dla pacjenta jest minimalne.

3. Charakter prawny zgody
Ustalenie charakteru prawnego zgody pacjenta na eksperyment ma
doniosłe znaczenie prawne. Wątpliwości w tej mierze zaowocowały wykształceniem się różnych poglądów na temat charakteru prawnego zgody. Najbardziej znane są dwa stanowiska.
12
Związane to jest ze zdolnością wymienionych osób do czynności prawnych a właściwie brakiem tej
zdolności, por. Z. Radwański: Prawo cywilne – cześć ogólna, wyd. VI , Warszawa 2003, s. 251 i n.
13
Zob. M. Nesterowicz: Prawo Medyczne, Toruń 2001, s. 156 i powołane tam akty międzynarodowe.
14
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2002 r., w sprawie określenia szczegółowych wymagań w sprawie określenia wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Dz. U. Nr 221, poz. 1864.
15
M. Nesterowicz: Prawo Medyczne, Toruń 2004, s. 164.
16
Kodeks etyki lekarskiej tekst jedn., z 2 stycznia 2004 zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r., przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy http://www.nil.org.pl/, zwany dalej k.e.l.,
17
Przepis art. 42a ust 1 k.e.l.
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Bardziej rozpowszechnione w doktrynie stanowisko upatruje w zgodzie działanie prawne, podobne do oświadczenia woli18. Jest to jednostronne odwołalne działanie prawne, zbliżone do oświadczenia woli, a
nie czynność prawna19. Jednym z prekursorów takiego ujęcia charakteru prawnego wyrażonej przez pacjenta zgody był prof. M. Sośniak20 .
Drugie stanowisko traktuje zgodę jako jednostronną odwołalną czynność prawną21 .
Konsekwencją traktowania zgody, jako czynności prawnej, jest między innymi wymóg pełnej zdolności do czynności prawnych z wszystkimi konsekwencjami co do wymogów ważności takich czynności22 .
Przeciwnicy tej kwalifikacji podnoszą, że gdyby uznać zgodę osoby
na eksperyment za czynność prawną, to taka osoba otrzymywałaby prawo do podjęcia wszelkich naruszających dobra osobiste (zdrowie lub
życie) działań23. Co w praktyce mogłoby oznaczać przystąpienie do eksperymentu, w którym ryzyko utraty życia byłoby duże. Zgoda pacjenta
jako czynność prawna powinna być z reguły podstawą powstania, zmiany czy ustania stosunku prawnego. W sytuacjach, gdzie taki skutek nie
nastąpi, nie wolno uznawać zgody za czynność prawną, ponieważ stanowi to uchybienie precyzji pojęć prawnych24. Pacjent, który wyraża
zgodę na eksperyment medyczny, dysponuje swoim dobrem osobistym.
Skutki zgody wiążą się nie z elementem woli, lecz samą ustawą25. O ile
umowa zawarta między lekarzem a pacjentem jest niewątpliwie czynnością prawną, to nie jest nią mieszcząca się w tej umowie zgoda na
naruszenie nietykalności fizycznej chorego26. Wszak każda interwencja
18
Por. M. Sośniak: Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989, ss. 125-126; tenże Znaczenie
zgody uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1959, nr 6, ss. 128-129; J. Przybylska: Cywilnoprawne..., 2003, s. 744.
19
Zob. A. Liszewska: Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, „Państwo i Prawo” 1997 s. 42.
20
Zob. M. Sośniak: Cywilna.., Warszawa 1989, s. 124.
21
Zob. S. Grzybowski: Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa
1957, s. 120.
22
Zob. M. Sośniak, Znaczenie zgody uprawnionego..., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1959, s. 137.
23
R. Honig: Die Einwilligung des verletzten, teil I. Die Geschichte des Einwilligungsproblems u. die
Methodenfrage, 1919, s. 159 J. Deliyannis, La notion d«acte illicite, 1952, s. 179, cyt. za M. Sośniak: op.
cit., s. 138.
24
R. Honig: op. cit., s. 164.
25
Zob. A. Cisek: Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989, s. 99;
M. Sośniak: Cywilna..., Warszawa 1989, s. 124.
26
Zob. M. Sośniak: Znaczenie zgody uprawnionego..., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1959, s. 138.
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medyczna związana jest ze znoszeniem przez chorego pewnych niedogodności. Przyjmując, że zgoda pacjenta to jednostronne odwołalne
działanie prawne zbliżone do oświadczenia woli, pamiętać należy o jego
bliskim pokrewieństwie z czynnością prawną rozporządzającą27. Nie jest
to jednak rozporządzenie, bowiem „...nie powoduje skuteczności czynności prawnej, lecz jedynie zgodność z prawem zezwolonej czynności
faktycznej, o ile istnieją oczywiście po temu obiektywne warunki, od
których w głównej mierze (...) zawisła skuteczność prawna zgody” 28.
Uzasadnienie kwalifikacji zgody nie jako czynności prawnej, a zaliczenie jej do klasy działań podobnych do czynności prawnych znajduje
wyraz także we współczesnej doktrynie prawa cywilnego29.
Odmienne stanowisko traktuje zgodę pacjenta na eksperyment medyczny jako czynność prawną30. W literaturze prawniczej termin „czynność prawna” jest różnie definiowany31. Istnieją definicje czynności
prawnej zbliżające ją do działań prawnych32, jak i takie, w których autorzy dostrzegają, że czynności prawnej towarzyszy choć jedno oświadczenie woli33. Wydaje się być trafna34 definicja J. Gwiazdomorskiego,
który uważa, że „czynność prawna jest to stan faktyczny, zawierający
co najmniej jedno oświadczenie woli, który przez prawo przedmiotowe uznawany jest za przyczynę powstawania i za środek prowadzący
do powstawania takich skutków prawnych, jakie przez prawo przedTamże, s. 142.
M. Sośniak: Znaczenie zgody uprawnionego..., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”
1959, s. 142.
29
Zob. Z. Radwański: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, s. 168-169, A. Szpunar: Ochrona
dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 161.
30
Zob. L. Ogiegło: Wstęp do rozważań nad problematyką jednostronnych czynności prawnych w prawie
zobowiązań, „Studia Iuridica Silesiana” 1991, Nr 16, s. 40.
31
Zob. R. Longchamps de Berier: Czynności prawne, odbitka z Encyklopedii podręcznej prawa prywatnego [druk – Bydgoszcz ok. 1932, s. 2 i nast.; B. Walaszek, Uznanie dziecka w polskim prawie rodzinnym,
Kraków 1958, s. 14 i nast.; K. Piasecki. W: Kodeks cywilny z komentarzem. Red. J. Winniarz. Warszawa
1980, s. 65; M. Sośniak: Prawo cywilne i rodzinne w zarysie, t. I : Część ogólna prawa cywilnego, wyd. I,
Katowice 1985.
32
S. Grzybowski. [w: ] System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, (pod red. S. Grzybowskiego) Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s .469, autor ten definiuje czynność prawną jako „działanie
osoby przedsięwzięte w celu wywołania pewnych skutków prawnych, które bez takiego zamiaru nie mogłyby powstać”.
33
A. Wolter: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 276, gdzie autor stwierdza, że
czynność prawną można „zdefiniować jako stan faktyczny, w którego skład wchodzi co najmniej jedno
oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wyrażone w oświadczeniu woli, lecz także
oświadczeniem tym nie objęte, a wynikające z ustawy, zasad współżycia lub ustalonych zwyczajów”.
34
Zob. L. Ogiegło: op. cit., s. 41.
27
28
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miotowe uważane są za zamierzone przez osobę podejmującą czynność prawną”35.
Wygląda na to, że w świetle obowiązujących przepisów należy przyjąć,
iż zgoda pacjenta na eksperyment medyczny jest bliższa czynności prawnej. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia art. 37f ust. 1 U. p.
farm. Przepis ten dotyczy regulacji podjęcia świadomej zgody przez pacjenta na udział w badaniu klinicznym. Według tego przepisu wyrażenie
świadomej zgody następuje przez pisemne oświadczenie woli podpisane
i opatrzone datą (zwykła forma pisemna). Taka regulacja z kolei we współczesnej doktrynie prawa cywilnego nie budzi wątpliwości36.
Wydaje się także, że nie ma przeszkód natury prawnej, aby w sytuacjach dotyczących eksperymentów medycznych zastosować konstrukcję czynności prawnych upoważniających. Istotą tego rodzaju czynności jest to, że podmiot dokonujący jej (pacjent) wyznacza innemu podmiotowi (lekarzowi) kompetencje do dokonania jakiejś czynności konwencjonalnej (np. zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym)
ze skutkiem dla siebie czyli chorego37. W przypadku braku takiego upoważnienia, czynności dokonywane przez lekarza nie miałyby podstawy
prawnej. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest możliwość uzyskania
od pacjenta zgody na udział w eksperymencie w sytuacjach nieunormowanych w kodeksie cywilnym, jak i ustawie o zawodzie lekarza. Chory
może upoważnić lekarza do przeprowadzenia eksperymentu.
Powszechnie wiadomo, że zgoda pacjenta jest prawnie skuteczna
tylko wtedy, gdy osoba jej udzielająca miała pełną świadomość tego, na
co się zgadza38. Wymóg świadomej zgody pacjenta na dokonanie przez
lekarza interwencji medycznej (poza przypadkami szczególnymi) jest
zawarty w wielu ustawach, dokumentach międzynarodowych39 i kodeksach etycznych dotyczących poszanowania praw pacjenta. Europejska
35
Zob. J. Gwiazdomorski: Próba korektury pojęcia czynności prawnej, „Prace z zakresu prawa cywilnego i prawa na dobrach niematerialnych”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1974 , Nr 346,
s. 66.
36
Zob. Z. Radwański [w : ] System..., t. II , s. 109 i n.
37
Por. Z. Radwański, [w: ] System..., t. II , s. 205.
38
Zob. K. Michałowska: Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym, „Prawo i Medycyna”
2003, Nr 13, s. 114.
39
Por. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1966 r., ratyfikowany przez Polskę 3 marca 1977 r., Dz. U. Nr 38, poz. 167. Przepis art. 7
tego paktu zabrania przeprowadzania eksperymentów medycznych i naukowych bez dobrowolnej zgody
osoby uczestniczącej.
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Konwencja Bioetyczna przewiduje, że „Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Osobie tej należy udzielić uprzednio odpowiednich informacji o
celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencji i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdym czasie swobodnie cofnąć zgodę”40.

4. Pisemna zgoda na eksperyment medyczny
Ustawa o zawodzie lekarza wprowadza jako zasadę wymóg uzyskania od osoby włączanej do badania zgody w zwykłej formie pisemnej41 .
Ponadto lekarz powinien fakt uzyskania pisemnej zgody pacjenta poddanego eksperymentowi wpisać do dokumentacji medycznej.
Rozpatrując formę pisemną zgody pacjenta należy rozstrzygnąć dwa
zagadnienia. Po pierwsze kryteria, przy spełnieniu których możemy
mówić o zachowaniu formy pisemnej i po drugie, skutki niezachowania
tej formy. Do zachowania formy pisemnej, jak to wynika z przepisu art.
78§ 1 k.c., wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść oświadczenia woli. Dokument zawierający te cechy
określa się mianem zwykłej formy pisemnej. Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują, w jakim języku oświadczenie woli ma być wysłowione,
żeby spełniać wymagania formy pisemnej. Na tym tle, kierując się ogólną regułą swobody formy42, należałoby przyjąć, że może to być nie tylko język polski, ale i obcy43.
Nieuzyskanie od pacjenta w formie pisemnej zgody nie skutkuje jej
nieważnością. To oznacza, że nie zastosowano tu rygoru bezwzględnej
nieważności czynności prawnej. W polskim prawie istnieją trzy podstawowe rodzaje konsekwencji niedochowania odpowiedniej formy czynności prawnej. Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieM. Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. V, Toruń 2001, s. 86.
Zob. Z. Radwański, [w : ] System, ss. 122-123.
42
Stanowiona przez przepis art. 60 k.c., a mianowicie : „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby,
które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
(oświadczenie woli)”.
43
M. Pazdan: Język kontraktu – jego znaczenie i wyznaczenie, „Przegląd Prawa Handlu Zagranicznego”
1988 r., t. XII, s. 29-55; tenże Statut kontraktowy a język kontraktu, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Jan
Łopuskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, prawo XXVIII, 1990, s. 191.
40
41
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ważności (ad solemnitatem), która skutkuje bezwzględną nieważnością
czynności prawnej. Forma ad eventum, której niezachowanie powoduje niewystąpienie niektórych wskazanych w ustawie konsekwencji prawnych. W końcu forma czynności prawnej zastrzeżonej dla celów dowodowych (ad probationem), której niezachowanie powoduje ograniczenia na płaszczyźnie dowodowej44.
Zastosowanie tego rygoru mogłoby skutkować tym, iż niezłożenie
świadomej zgody przez pacjenta w formie pisemnej powodowałoby nieważność takiej czynności, a więc lekarz działałby bez zgody.
Ustawodawca posługuje się tutaj formą pisemną dla celów dowodowych45. Obowiązuje więc reguła interpretacyjna ustanowiona w przepisie
art. 73§1 k.c46. „Stanowi ona, że jeżeli w przepisie prawnym ustawa zastrzega zwykłą formę pisemną, a nie przewidziano w nim rygoru nieważności albo szczególnego skutku prawnego, należy przyjąć, że forma ta ustanowiona została jedynie dla celów dowodowych”47. Oznacza to, że w przypadku niedochowania przez pacjenta zgody w formie pisemnej na eksperyment medyczny, konsekwencje wyrażają się jedynie w sferze procesowej48. To znaczy ograniczeniu ulegają możliwości korzystania z dowodu z
przesłuchania stron i ze świadków dla wykazania, że czynność prawna o
określonej treści została dokonana49. Nowelizacja kodeksu cywilnego z
14.2.2003 roku uściśla te skutki zawarte w przepisie art. 74§ 2 k.c. Mianowicie dopuszcza wspomniane środki dowodowe w następujących sytuacjach:
a) jeżeli obie strony, lekarz i pacjent, wyrażą na to zgodę,
b) jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma,
c) jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą50.
Wątpliwości niektórych autorów51 budzi regulacja zawarta w ust. 8
art. 25 u. o zaw. lek. Ustawodawca przewiduje zniesienie wymogu uzyskania zgody od pacjenta na eksperyment medyczny w sytuacjach „nieZob. Z. Radwański: Prawo cywilne..., ss. 236-238.
Art. 74 k.c.
46
Z. Radwański: [w : ] System, s. 133.
47
Z. Radwański: [w : ] System, s. 133.
48
Z. Radwański: [w :] System, s. 128.
49
Z. Radwański: Prawo cywilne..., s. 237.
50
Por. E. Łętowska: Pacjent staje się konsumentem usług medycznych, „Rzeczpospolita” z 25 listopada
1998 r.
51
Zob. M. Nesterowicz: op. cit., s. 155.
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cierpiących zwłoki”. Niefortunna redakcja tego przepisu może doprowadzić do nadużyć zwłaszcza w odniesieniu do małoletniego52.
Przepis art. 25 ust. 8 u. o zaw. lek., według M. Nesterowicza przyzwalający na udział małoletniego w eksperymencie bez konieczności
uzyskania jego zgody, a także zgody jego przedstawiciela ustawowego
jest sprzeczny z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego53.

5. Prawna forma zgody na udział małoletniego
w eksperymencie
Udział osoby małoletniej, tak jak udział osoby pełnoletniej, wymaga
uzyskania pisemnej zgody. W związku z tym można wyróżnić dwie grupy osób małoletnich: którzy nie ukończyli 16 lat i którzy je ukończyli.
Udział w eksperymencie małoletniego, który nie ukończył 16 lat
wymaga uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego (art. 25
ust. 2 u. zaw. lek.). Ustawodawca nie pozostawia więc wątpliwości, że
podmiotami czynnie legitymowanymi są najczęściej rodzice małoletniego, a rzadziej opiekunowie czy kuratorzy. W praktyce wątpliwości
mogą dotyczyć przypadków udzielenia zgody przez opiekunów faktycznych (np. małoletni na wakacjach u babci).
Wątpliwe wydaje się rozszerzenie ustawowego pojęcia „opiekun ustawowy” na „opiekun faktyczny”. Wydaje się że, gdyby taka była wola ustawodawcy, to oba te pojęcia zostałyby wyraźnie określone w ustawie54.
Jeżeli jednak małoletni ukończył 16 lat lub wprawdzie ich nie ukończył,
ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda. Ustawodawca słusznie wprowadza wymóg uzyskania zgody także od małoletniego, choć wydaje się, iż w niektórych przypadkach próg wieku (16 lat)
jest zbyt wysoki55. Osoby małoletnie, a więc od 13 roku życia posiadają w
Tamże, ss. 154-155.
O czym wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 17 III 1993 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 103),
w której postanowił że „Eksperyment biomedyczny na człowieku, nie mający charakteru leczniczego, dokonany bez osobiście wyrażonej zgody osoby poddanej temu eksperymentowi, nie jest prawnie dopuszczalny”.
54
Tak jak ma to miejsce w przepisie art. 427 k.c.
55
Por. uwagi S. Sośniaka: Cywilna.., 1989, s. 126.
52
53
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polskim prawie zdolność deliktową i ograniczoną zdolność do czynności
prawnych. W takich przypadkach wydaje się, że małoletni po uzyskaniu
zgody sądu mógłby także zadecydować o swoim przystąpieniu do eksperymentu. Natomiast uregulowana w przepisie art. 25 ust. 2 u. o zaw. lek.,
konieczność uzyskania zgody od szesnastolatka podyktowana została ochroną małoletniego przed ryzykownymi dla zdrowia lub życia decyzjami.
Uczestnictwo małoletniego w eksperymencie dozwolone jest także
za zgodą sądu opiekuńczego.
W ustawie o zawodzie lekarza brak wprawdzie regulacji prawnej co do
formy oświadczenia woli małoletniego, który ukończył lat 16, nieumiejącego czytać bądź pisać. Wydaje się jednak, że zawarte w przepisie art. 25
ust. 1 u. o zaw. lek., założenie co do możliwości zastąpienia formy pisemnej formą ustną w obecności dwu świadków, może mieć tutaj też zastosowanie. Pod warunkiem spodziewanych korzyści dla zdrowia małoletniego.

6. Prawna forma zgody na udział w eksperymencie osoby
ubezwłasnowolnionej całkowicie
Podobnie jak w przypadku osoby małoletniej wygląda kwestia formy
zgody na eksperyment leczniczy w sytuacji, kiedy pacjent jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Wówczas zgodę na udział tej osoby w eksperymencie wyraża pisemnie jej przedstawiciel ustawowy. W przypadku
braku zgody przedstawiciela ustawowego na udział chorego w eksperymencie leczniczym zgody takiej udziela sąd opiekuńczy (art. 25 ust. 6 i
7 u. o zaw. lek.). Jednak i tu ustawodawca przewiduje rezygnację z ustalonej formy w sytuacjach zagrożenia życia.

7. Uzyskanie pisemnej zgody na eksperyment medyczny od
pacjentów niepełnosprawnych fizycznie lub dotkniętych
analfabetyzmem
Ustawa o zawodzie lekarza nie reguluje w sposób wyczerpujący
wszystkich możliwych postaci wyrażenia przez pacjenta pisemnej zgo-
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dy na eksperyment. W takich sytuacjach znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, między innymi przepisy art. 79 i 80 k.c. Zawarte
w nich regulacje mogą być stosowane do osób niemogących czytać lub
pisać (bez względu na to, czy stan tych osób spowodowany jest ułomnościami fizycznymi w postaci inwalidztwa, czy nieumiejętnością jak w
przypadku analfabetów czy półanalfabetów)56. I tak dla osoby poddanej eksperymentowi, która nie może czytać, przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość zastosowania zastępczych postaci podpisu.
Przepis art. 79 k.c., reguluje formę składania podpisu w postaci tuszowego odcisku palca pacjenta. Ponadto inna osoba, umiejąca czytać i
pisać, wpisuje imię i nazwisko chorego, a także składa swój podpis57. W
przepisie art. 80 k.c., przewidziana została forma aktu notarialnego dla
zgody pacjenta niemogącego czytać.
W praktyce zastosowanie przewidzianej w przepisie art. 80 k.c. zastępczej formy pisemnej w postaci aktu notarialnego mogłoby okazać
się niezwykle trudne do realizacji. Powody tej trudności mogą być rożne. Najczęściej może tu chodzić o czas pomiędzy fizycznymi możliwościami „sprowadzenia” notariusza do kliniki, czy specjalistycznego szpitala, a stanem zdrowia chorego. Często podjęcie natychmiastowych
działań przez lekarza ratuje życie chorego. Pacjent może także znajdować się w stanie afazji i w tej sytuacji działania lekarza usprawiedliwione są przez stan wyższej konieczności. Pewnym rozwiązaniem sytuacji
unormowanej w przepisie art. 80 k.c., jest uchwała Sądu Najwyższego z
27 października 1977 roku58. W tej uchwale sąd postanowił, że „jeżeli
osoba niemogąca czytać składa pisemne oświadczenie woli nie w formie aktu notarialnego, przewidzianej przez art. 80 k.c., a forma pisemna jest w danym wypadku wymagana tylko w celach dowodowych (...),
pominięcie formy notarialnej nie skutkuje nieważności czynności prawnej. Oświadczenie takie należy jednak uważać za złożone ustnie (...)”.

Z. Radwański: System..., 2002, s. 126.
Zob. tamże.
58
Zob. Uchwała SN z 27.10.1977 r., III CZP 81/77, OSN 1978, Nr 8, poz. 131.
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Era genomu. Prawne regulacje patentowania DNA
oraz ochrona informacji genetycznych

1. Ludzki genom
26 czerwca 2000 r. naukowcy z Projektu Poznania Ludzkiego Genomu (Human Genome Project – dalej HGP) oznajmili wiadomość o
zakończeniu prac nad pierwszym szkicem kompletnego ludzkiego genomu. Umiejętność odczytania ludzkiego genomu da unikatową wiedzę o pochodzeniu człowieka, ewolucji, umysłach i naturze. Jest to mapa
ludzkiego życia, przeszłości i przyszłości. Ludzki genom to komplet
genów mieszczących się w 23 parach chromosomów. Geny z kolei zapisane są na długich łańcuchach cukrów i fosforanów zwanych cząsteczkami DNA, do których zasady: A, C, G i T, są przyczepione jako boczne szczeble. Każdy chromosom to jedna para bardzo długich cząsteczek DNA. Wszystkie chromosomy w jednej komórce, ułożone jeden
za drugim i rozciągnięte, mają blisko dwa metry długości 1. Najbardziej
interesująca jest funkcja nici DNA, która jest informacją, przekazem
napisanym za pomocą kodu składającego się z substancji chemicznych,
z których każda została oznaczona odpowiednią literą2. Całe życie na
Ziemi jest informacją zapisaną cyfrowo w nici DNA. Następnym krokiem, który może trwać długie lata, jest „odczytanie”, „złamanie” kodu,
tzn. poznanie funkcji każdego genu i białka, za którego powstanie odpowiada. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, stało
1
2
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Zob. M. Ridley: Genom. Autobiografia gatunku w 23 rozdziałach, Poznań 2001, s. 11-22.
Ibidem, s. 23.
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się rzeczywistością niosącą ze sobą zarówno wiele korzyści jak i zagrożeń, których nie można pozostawić bez regulacji prawnych. To zagadnienie dotyczy bowiem każdego z nas, mówiąc nawet bez większej przesady, każdej naszej komórki.
Potrzeba wydania odpowiednich przepisów została dostrzeżona wcześnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W Europie, zarówno poszczególne państwa, jak i organy Wspólnot Europejskich, zaczęły naciskać na wzmożenie prac legislacyjnych w tej dziedzinie. Nie do przecenienia jest również wkład organizacji międzynarodowych, m.in. : ONZ,
UNESCO i WHO. Zgodnie z art. 1 Powszechnej Deklaracji UNESCO
o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka z 1997 r. „Ludzki genom
podkreśla fundamentalną jedność wszystkich ludzi oraz uznanie naszej
przyrodzonej różnorodności i godności. W sensie symbolicznym stanowi dziedzictwo ludzkości”3.

2. Patentowanie DNA
Jak dużo trzeba wiedzieć o genie, żeby go opatentować? W Stanach
Zjednoczonych firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne złożyły jak
dotąd kilkanaście tysięcy wniosków patentowych. Firma Incyte, na przykład, uzyskała co najmniej 500 patentów na całe geny4. Niektórzy naukowcy skarżą się, że firmy patentując geny, o których nic nie wiedzą,
ograniczają możliwość dalszych badań nad nimi. Problem zdolności
patentowej genów jest źródłem kontrowersji i dyskusji od wielu lat. Z
jednej strony możliwość patentowania jest niezwykle cenna dla tych,
którzy tworzą potencjalne produkty na podstawie uzyskanych wyników
badań, podczas gdy z drugiej strony, limitowanie dostępu do danych
może zahamować dalsze badania albo sprawić, że będą bardziej kosztowne. Zdaniem naukowców z HGP, dla osiągnięcia maksymalnych
korzyści społecznych sekwencje DNA powinny być dostępne dla ogółu
na specjalnym serwerze. Podstawowe wydaje się pytanie: kto jest właścicielem produktu opartego o informację genetyczną? Naukowiec,
3
Tekst dostępny w j. angielskim na: http//www.unesco.org/human_rights/hrbc.htm/ lub w j. polskim w:
T. Jasudowicz: Europejskie Standardy Bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998, s. 161 i n.
4
Zob. K. Brown: Genomowa gorączka złota, Świat Nauki, Nr 10 (110), październik 2000, s. 50-57.
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instytucja bądź organizacja, która finansuje badania, czy też człowiek,
od którego materiał genetyczny został pobrany?
W art. 4 Powszechnej Deklaracji UNESCO o Genomie Ludzkim i
Prawach Człowieka znajdujemy wytyczną, że „Ludzki genom w jego
stanie naturalnym nie powinien prowadzić do zysków finansowych”.
Oznacza to zakaz patentowania sekwencji DNA w stanie naturalnym
(tzn. nieodizolowanej lub wyprodukowanej technologicznie, o czym
później). Dalej, art.12 stanowi, że „Korzyści wynikające z postępu w
biologii, genetyce i medycynie, a dotyczące genomu ludzkiego, winny
być udostępnione wszystkim, z należytym uwzględnieniem godności i
praw człowieka każdej jednostki”. Można z tego wywnioskować, iż zamierzeniem tej międzynarodowej organizacji nie jest zupełne wyłączenie, ale pewne ograniczenie możliwości patentowania genomu oraz
nieudostępniania wyników badań i innych tego typu danych. Granicę
ma tutaj stanowić przede wszystkim „godność i prawa człowieka każdej jednostki”. Z drugiej strony Deklaracja „zachęca” w dalszej części
art. 12 do prowadzenia badań, które zmierzają do „uwolnienia od cierpień oraz udoskonalenia zdrowia jednostek i ludzkości jako całości”.
W tym momencie należy się zastanowić, jakie cele powinny przyświecać regulacjom prawnym dotyczącym nie tylko patentowania ale biotechnologii w ogóle? Z jednej strony powinny chronić człowieka i środowisko naturalne, zapewniać równy dostęp do nowych terapii, udostępniać wyniki badań oraz nie dyskryminować, natomiast z drugiej strony nieodzowne jest zagwarantowanie interesów wynalazców5. Patenty
nie mogą być traktowane przez społeczeństwo jako „zło konieczne”
służące tylko i wyłącznie zagwarantowaniu firmom wymiernych korzyści ekonomicznych. Badania genetyczne wymagają ogromnych nakładów finansowych i patentowanie ma oczywiście zapewnić ich zwrot.
Jednak patenty służą także publikacji i komercjalizacji wyników badań,
dzięki czemu większa liczba naukowców i przedsiębiorstw ma do nich
dostęp, może je stosować, ulepszać, zmieniać. Inną funkcją jest funkcja
ochronna, tzn. dzięki możliwości ograniczenia lub wyłączenia zdolności patentowej procesów lub obiektów można zapobiec „zalegalizowaniu” niebezpiecznych i niesprawdzonych wynalazków6.
5
T. Twardowski, A. Michalska: Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Toruń 2000, s. 20 i n.
6
Ibidem, s. 143.
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Jednym z najważniejszych aktów międzynarodowych regulujących
kwestie własności intelektualnej (w tym patentowania) jest Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
– dalej TRIPS)7. Zgodnie z jego postanowieniami zdolność patentową
mają wszystkie wynalazki pod warunkiem, że są nowe, stanowią krok
wynalazczy i nadają się do zastosowania przemysłowego (art. 27§1).
Jednak w dalszej części tego przepisu przewidziana jest możliwość pozbawienia pewnych kategorii wynalazków zdolności patentowej przez
strony porozumienia. Może to nastąpić, jeśli konieczne jest zapobieżenie ich eksploatacji handlowej na terytorium danego państwa, z uwagi
na ochronę porządku publicznego (ordre public) lub moralność (morality), w tym ochronę życia lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin albo dla
uniknięcia poważnej szkody dla środowiska, o ile nie czyni się tego tylko po to, aby zakazać eksploatacji handlowej.
Bardzo podobne postanowienia znajdują się w aktach rządzących
europejskim prawem patentowym: w Dyrektywie 98/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych z 6 lipca 1998 r.8 oraz Konwencji Monachijskiej o udzielaniu
patentów europejskich9. Dyrektywa konkretyzuje przesłanki Konwencji Monachijskiej w odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych.
W oparciu o art. 53(b) Konwencji ochronie podlegają jako produkty
także ludzkie geny (np. chroniona patentem europejskim nr 112149
ludzka relaksyna kodowana sekwencją genów)10. Podstawową przesłanką zdolności patentowej wynalazków z art. 53(a) jest niesprzeczność
ich publikowania lub wykorzystania z „porządkiem publicznym” lub
„dobrymi obyczajami”. Dodatkowym wymogiem zgłoszenia patentowego jest dostatecznie jasny i wyczerpujący opis wynalazku, dzięki któremu specjalista z danej dziedziny będzie mógł go wykonać. Zgodnie z
art. 53(b) przedmiotem ochrony mogą być m.in. elementy wyizolowa7
Porozumienie stanowi załącznik I C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z 15.04.1994 r., opubl. w UN Treaty Series, Vol. 1869, No I-31874, s. 299.
8
Dz. Urz. 1998, L 213, p. 13. Tekst dostępny m.in. na: http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/
genetics/links/directive_44_en.pdf/.
9
European Patent Convention, tekst w j. angielskim dostępny m.in. na: www.european-patent-office.org.
10
Prawo własności przemysłowej, red. J. Szwaja, cz.I. Opracowanie analityczne, UKIE, Warszawa 1998,
s. 88.
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ne z ciała ludzkiego albo inaczej wytworzone za pomocą sposobu technicznego (a więc także geny). Regulacja ta została powtórzona w Rozdziale I, zatytuowanym „Zdolność patentowa”, Dyrektywy z 1998 r., z
tym że dodano tam sformułowanie „nawet jeśli struktura tego elementu jest identyczna ze strukturą elementu naturalnego”. Obowiązują jednak pewne wyłączenia (art. 5): nie ma zdolności patentowej ciało ludzkie we wszystkich stadiach jego formowania się i rozwoju, a także odkrycie jego składników (w tym sekwencji lub części sekwencji genów).
Tu pojawia się zasadniczy problemu odróżnienia mających zdolność
patentową wynalazków od niemających jej odkryć. Konstytutywne cechy wynalazku to: nowość, wynalazczość, zastosowanie przemysłowe
oraz reproduktywny opis11. Odkryciem jest znalezienie jakiejś substancji w przyrodzie, ale nie jest już nim metoda pozwalająca na jej otrzymanie. Taka naturalna substancja będzie jednak podlegać opatentowaniu, gdy może być odpowiednio scharakteryzowana przez swoją strukturę, metodę, która pozwoliła na jej otrzymanie lub przez inne parametry, pod warunkiem, że jest ona nowa, tzn., że jej istnienie do tej
pory nie było znane12. Ma to zastosowanie również do sekwencji ludzkiego genu lub jej części. Rezultat badań może być opatentowany tylko, gdy wniosek jest poparty opisem metody sekwencjonowania, która
doprowadziła do wynalazku oraz wyjaśnienia zastosowania przemysłowego. Jest to wymóg art. 5(3) dyrektywy13. Aby opatentować DNA i
RNA, zgodnie z Konwencją o patencie europejskim, we wniosku patentowym należy wykazać: ich pełną strukturę pierwszorzędową (sekwencję), produkt ich ekspresji (tzn. kodowane przez nie białko) wraz
z jego funkcją biologiczną, oraz komercyjną (przemysłową) przydatność tego białka. W Stanach Zjednoczonych odkrycie genu może być
podstawą patentu dotyczącego składu genetycznego, wyizolowanego z
jego naturalnego stanu i przetworzonego w procesie oczyszczania, w
celu odseparowania genu od innych molekuł naturalnie z nim połączonych14. Inaczej niż w Europie, opatentowaniu podlega nie tylko pełna i
Zob. T. Twardowski, A. Michalska: op. cit., s. 155.
Zob. Prawo własności przemysłowej, j.w., s. 89-90.
13
Zob. też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 09.10.2001, sprawa C-377/98, Królestwo Holandii
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.
14
Zob. Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office, Utility Examination
Quidelines. Federal Register / Vol.66, No. 4 / Friday, January 5, 2001/Notices.
11

12
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kompletna sekwencja wraz z poznanym produktem jej ekspresji. Głównym wymogiem jest dokładne zdefiniowanie DNA we wniosku patentowym – poprzez opis jego struktury, nazwy chemicznej, właściwości
chemicznych i wzoru. Użyteczność (zastosowanie) DNA niekoniecznie bowiem zależy od funkcji zakodowanego przez nie produktu ekspresji i może mieć inne możliwe zastosowania.
W kwestii patentowania, GAEIB (Grupa Doradców ds. Etycznych
Implikacji Biotechnologii) wydała dwie istotne opinie. W Opinii Nr 3 z
1 października 1993 r. o prawnej ochronie wynalazków biotechnologicznych15, wskazała, że geny i sekwencje genowe, których funkcje nie
są jeszcze poznane, nie powinny być patentowane. Zdaniem GAEIB
Wspólnota Europejska powinna przeciwstawić się eksploatacji ciała
ludzkiego. Podkreślono także konieczność informowania społeczeństwa
o socjalnych, prawnych i etycznych skutkach patentowania. W Opinii
Nr 8 z 25 stycznia 1996 r. o patentowaniu wynalazków dotyczących elementów pochodzenia ludzkiego16, GAEIB jako główne zagadnienia
związane z patentowaniem tychże elementów wskazała niekomercjalizację ciała ludzkiego, wolną i świadomie wyrażoną zgodę osoby, od której próbki są pobierane oraz rozróżnienie odkrycia (discovery) od wynalazku (invention). Zwykła znajomość całej lub częściowej struktury
genu nie może być opatentowana z powodów zarówno etycznych, jak i
celu niekomercjalizacji ciała ludzkiego lub jego elementów. Niedopuszczalne etycznie jest patentowanie w przypadku nieprzestrzegania zasady zgody.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na tym polu
jest, jak dotąd, bardzo ubogie (z reguły dotyczy GMO – organizmów
modyfikowanych genetycznie).
Jedyne orzeczenie z dziedziny patentowania genów ludzkich zapadło
w sprawie z wniosku Królestwa Holandii przeciwko Parlamentowi Europejskiemu o anulowanie Dyrektywy 98/44/EC o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych17. Reprezentant Holandii twierdził, że możliwość patentowania odizolowanych części ciała ludzkiego, przewidziana
15
Tekst w j. angielskim dostępny na: http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/gaieb/en/biotec 06.htm.
16
Tekst w j. angielskim dostępny na: http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/gaieb/en/biotec11.htm/opinion8.pdf/.
17
Zob. sprawa C-377/98, Królestwo Holandii przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, wyrok z dnia
9 października 2001r.
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przez art. 5(2) Dyrektywy, narusza ludzką godność. Co więcej, brak przepisów wymagających weryfikacji zgody dawcy lub odbiorcy otrzymanego
produktu narusza wolną wolę. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, iż
art. 5(2) wyraźnie stanowi, że elementy ludzkiego ciała jako takie oraz
ich odkrycie nie mogą być przedmiotem ochrony patentowej. Tylko wynalazek, który łączy element naturalny z procesem technologicznym
(umożliwiającym jego wyizolowanie lub produkcję przemysłową) może
być przedmiotem patentu. Ponadto, akapity 20 i 21 preambuły do Dyrektywy przewidują, że element ludzkiego ciała może być częścią produktu, który jest możliwy do opatentowania, lecz nie może być w jego
naturalnym środowisku przywłaszczony. Dodatkowa ochrona zawarta jest
w art. 6 dyrektywy, w którym zostały wyłączone z możliwości opatentowania: procesy klonowania ludzi, procesy modyfikacji linii zarodkowej
ludzi oraz używanie ludzkich embrionów dla celów przemysłowych i handlowych. 38 akapit preambuły wskazuje, że lista ta nie jest wyczerpująca.
Skarga Królestwa Holandii została odrzucona, bowiem ochrona jest wystarczająca, a ludzka godność jest w dyrektywie priorytetem.
Podstawowym aktem wydanym przez Radę Europy jest Konwencja o
ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (zwana Konwencją Bioetyczną) z 4 kwietnia 1997 r.18. Nie zawiera
ona jednak bezpośrednich regulacji dotyczących patentowania genów
ludzkich. Ogólne stanowisko Rady Europy można wyinterpretować z
zasady prymatu jednostki (pierwszeństwa interesów i dobra jednostki
nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki), proklamowanej w
art. 2. W Rekomendacji Nr 1425 z 1999 r. o biotechnologii i własności
intelektualnej19 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wyraziło
opinię, że geny oraz komórki ludzkie (ale także zwierzęce i roślinne) nie
powinny być uznawane za wynalazki i podlegać patentowaniu.
W porównaniu z Europą, w Stanach Zjednoczonych znacznie szerzej zajęto się problematyką biotechnologii, inżynierii genetycznej oraz
patentowania. Powołanych zostało do życia kilka instytucji i jednostek
zajmujących się tymi dziedzinami, z reguły mających charakter doradczy. I tak na przykład, Krajowy Instytut Badań nad Genomem Ludz18
19

64

Tekst w j. polskim dostępny w: T. Jasudowicz: op. cit., s. 3-16.
Tekst w j. angielskim dostępny na: http://assembly.coe.int.
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kim (NHGRI) zajmuje się m.in. polityką własności intelektualnej w
przedmiocie ludzkiej sekwencji genowej. NHGRI wydał m.in. dokument „Polityka dostępności i patentowalności ludzkiego DNA” z 9 kwietnia 1996 r. (zaliczany do federalnych materiałów administracyjnych i
wykonawczych) 20. Według NHGRI sekwencje DNA powinny być powszechnie dostępne najszybciej, jak jest to możliwe. W jego opinii, czysta (naturalna) sekwencja DNA nie nadaje się do opatentowania z powodu braku ściśle określonej i dowiedzionej użyteczności (demonstrated specific utility). Takie patenty mogłyby negatywnie wpłynąć na przyszłe, użyteczne wynalazki. Patenty obejmujące duże fragmenty sekwencji
pierwotnej utrudnią bowiem ochronę wyników następnych wynalazków,
opartych na twórczym wysiłku. NHGRI wydał także 4 grudnia 2002 r.
„Podsumowanie okrągłego stołu NGHRI dot. patentowania genów”21.
Podjętych zostało kilka prób uregulowania, w formie aktów federalnych, kwestii wykorzystywania funduszy federalnych przy patentowaniu
i komercjalizacji wynalazków na polu genetyki. I tak, np. projekt ustawy
o powszechnym dostępie do nauki, zmieniający Tytuł 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, wyłączający z ochrony praw autorskich prace wynikłe z badań naukowych fundowanych w dużej części przez Rząd Federalny22 przewiduje, że wszystkie agencje i ministerstwa federalne zawierając umowy z różnymi instytucjami muszą w nich umieszczać postanowienia o wyłączeniu rezultatów badań spod ochrony praw autorskich. Zadaniem agencji i ministerstw jest upublicznianie ich wyników oraz zapewnianie do nich wolnego dostępu. Z kolei projekt ustawy Nr 2799 z 2003 r.
zmieniający ustawę Nr 277, w Tytule VII zabrania korzystania z funduszy
podlegających tej ustawie m.in. do przyznawania patentów wnioskom
obejmującym ludzki organizm (a więc także DNA).
Zagadnieniem patentowania, szczególnie od strony etycznej zajmuje się działająca przy prezydencie Stanów Zjednoczonych Rada Bioetyki im. Nuffielda (Nuffield Council on Bioethics). W lipcu 2002 r.
wydała dokument pt. „Etyka patentowania DNA”23. Pada tam konkluTekst dostępny na http://www.genome.gov/10000926/.
Tekst dostępny na http://www.genome.gov/11007377.
22
Projekt ustawy H.R. 2613, 108th Congress, 1st session, przedstawiony Izbie Reprezentantów 26 czerwca
2003. Tekst dostępny na: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/querry/z?c108:H.R.2613.
23
Tekst dostępny na http://www.nuffieldbioethics.org/ lub „Bulletin of Medical Ethics”, nr 180 z 09/
2002, s. 5.
20

21
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zja, że zdaniem Rady, w przyszłości udzielanie patentów dotyczących
praw do sekwencji DNA powinno być raczej wyjątkiem niż regułą. Terapie genowe (które pozwalają na „wymianę” zmutowanego genu na
nowy) powinny być według Rady rzadko chronione patentem. W sytuacji ochrony przyznanej sekwencji DNA, która jest użyta do produkcji
nowych leków w postaci leczniczych białek, prawa do niej powinny być
ogólnie akceptowalne, ale wąsko zdefiniowane (tzn. prawo do sekwencji DNA powinno rozciągać się tylko na to określone białko). Rada
popiera przyznawanie patentów genetycznym testom diagnostycznym.
Ochrona patentowa tych testów, które bazują na sekwencji DNA, zapewni odpowiednie wynagrodzenie wynalazcy, a z drugiej strony umożliwi innym naukowcom tworzenie testów alternatywnych.
Chętnym do uzyskania patentu w Stanach Zjednoczonych największe
trudności stwarza udowodnienie, że znajomość danej sekwencji DNA
ma wartość użytkową24. Kodeks Stanów Zjednoczonych stanowi, że „Ktokolwiek wynajdzie lub odkryje jakikolwiek nowy i użyteczny proces, maszynę, produkt, skład substancji lub ich nowe i użyteczne udoskonalenie,
może otrzymać patent, pod warunkiem spełnienia wszelkich wymogów
tego tytułu”25. Przyjmuje się, że użyteczność oznacza obowiązek przedstawienia we wniosku patentowym przynajmniej jednego ściśle określonego (specific), istotnego (substantial) i wiarygodnego (credible), wykorzystania wyizolowanego genu26. Wynalazca powinien ujawnić minimum;
jedno realne i zapewniające praktyczne korzyści społeczne zastosowanie
danej substancji27. Nie ma obowiązku ujawniania wszystkich możliwych
zastosowań. Dzięki temu inni wynalazcy, którzy odkryją nową i nieoczywistą metodę zastosowania opatentowanej substancji (m.in. składu DNA),
będą mieli możliwość jej opatentowania.
Zastanowić się także należy, czy geny można uznać (zgodnie z wymogami Kodeksu USA) za nowy skład substancji. Geny bowiem występują w naturze i wynalazca, który wyizolował gen, de facto nie odkrył w
ten sposób żadnego nowego składu substancji, ponieważ obecne w naturze DNA jest częścią naszego dziedzictwa, a nie wynalazkiem. Urząd
Wymóg użyteczności (utility) nakłada na wnioski patentowe 35 United States Code (U.S.C.) 101.
35 United States Code 101.
26
Zob. Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office: op. cit., str. 1092-1907.
27
Tak Sąd Najwyższy USA w sprawie Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966).
24

25
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Patentowy USA uznał, że wyizolowany gen podlega patentowaniu, ponieważ w takiej formie molekuła DNA nie pojawia się w naturze. W
opinii Urzędu można także patentować DNA syntetyczne. Praktyka
patentowania w USA substancji występujących w naturze nie jest nowa.
Jako przykład może posłużyć opatentowanie adrenaliny28 oraz prostaglandyny PGE229. Historia legislacji wskazuje, że Kongres Stanów Zjednoczonych dążył do tego, aby „wszystko na ziemi stworzone przez człowieka” można było opatentować30. Sąd Najwyższy interpretuje ustawę
tak aby obejmowała „nienaturalnie występujący skład lub substancję –
produkty ludzkiej pomysłowości”31.
Konieczne wydaje się uświadomienie i zrozumienie mechanizmu patentowania genów. Obawy wywoływać może przekonanie, iż opatentowanie genu pozbawi człowieka własności podstawowego kryterium stanowiącego o jego człowieczeństwie. Patenty nie oznaczają przyznania
prawa własności genów, informacji genetycznej ani sekwencji DNA.
System patentowania ma na celu promowanie rozwoju, poprzez ochronę
publicznego ujawnienia i udostępnienia wynalazku, w zamian za prawo
wynalazcy do wyłączenia innych ludzi od wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży, sprzedawania lub importowania substancji przez
pewien określony czas. Patent zapewnia wyłączne prawa do opatentowanego składu, ale nie przyznaje jego własności.

3. Prawo do prywatności i dyskryminacja w genetyce
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Pan X idzie do lekarza i prosi
o zrobienie mu testów przesiewowych wykrywających podatność na chorobę Alzheimera oraz hipercholesterolemię (dziedziczna predyspozycja do choroby wieńcowej). Dowiaduje się o tym ubezpieczający, u którego X chce wykupić polisę na życie i prosi o wyniki testów. Pracodawca X-a w sposób niepowołany wchodzi w posiadanie wyników i nie przedłuża z nim umowy o pracę.
Parke-Davis&co. v. H.K. Mulford Co., 189 F. 95, 103 (S.D.N.Y. 1911).
Bergstrom, 427 F.2d 1394, 1397, 166 USPQ 256, 259 (CCPA 1970).
30
Zob. S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H.R.Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess.,
6(1952).
28
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Firmy farmaceutyczne rozpoczęły zbieranie informacji genetycznych,
aby za kilka lat wykorzystać je do opracowania leków działających na konkretne geny. Dzięki temu leczenie będzie dostosowane do indywidualnych
potrzeb każdego pacjenta. Rodzi się nowa dziedzina nauki zwana farmakogenomiką32. Inne firmy zaczynają produkować testy, pozwalające wykryć mutacje genowe odpowiedzialne za podatność na określone choroby
oraz nosicielstwo mutacji, które mogą być przekazane potomstwu. Od
początku badań naukowych nad genami ludzkimi naukowcy i opinia publiczna są zainteresowani niemedycznymi skutkami tych badań. Obawy
dotyczą głównie kwestii ochrony informacji i danych genetycznych oraz
możliwości dyskryminacji osób przez firmy ubezpieczeniowe oraz pracodawców. Te obawy powodują, że wiele osób odmawia wzięcia udziału w
ważnych badaniach biomedycznych i nie chce poddawać się testom genetycznym. Niezbędne stały się więc akty prawne regulujące te kwestie.
Powszechna Deklaracja UNESCO o Genomie Ludzkim i Prawach
Człowieka, w art. 6 głosi, że: „Nikt nie będzie podlegał dyskryminacji
opartej na cechach genetycznych (...)”, a w art. 7, że: „Danym genetycznym dotyczącym dającej się zidentyfikować osoby, a gromadzonym
lub przetwarzanym w celach badawczych lub w jakichkolwiek innych
celach, należy zapewnić poufność na prawnie ustalonych warunkach”33.
Dostrzegając konieczność ściślejszej ochrony informacji genetycznej UNESCO przyjęło 16 października 2003 r. Międzynarodową Deklarację w sprawie ludzkich danych gentycznych34. Podobnie jak inne
deklaracje nie jest prawnie wiążąca i ma charakter zalecenia. Taka forma jest jednak bardziej elastyczna i pozwala na przyszłe zmiany, które
mogą okazać się konieczne ze względu na dalszy szybki rozwój tej dziedziny nauki. W preambule Deklaracji stwierdzono, iż informacje genetyczne są częścią ogólniejszej kategorii danych medycznych. Przyznano
im jednak, ze względu na „wrażliwą” naturę, szczególny status (art. 4).
Wynika to m.in. z przekonania, że informacje genetyczne, które „przewidują” podatność konkretnej osoby na chorobę, silniej oddziałują na
31
Tak Sąd Najwyższy USA w sprawie Diamond v. Charkrabarty, 447 U.S. 303, 309, 206 USPQ 193, 197
(1980).
32
Zob. K. Brown: Genomowa gorączka..., s. 50.
33
Zob. T. Jasudowicz: op. cit., s.164.
34
Tekst w j. angielskim dostępny w: Bulletin of medical ethics, October 2003, s. 13-20 lub http://portal.unesco.org/en/ex.php-URL_ID=177720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIOn=201.html/.
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nią i jej otoczenie, niż informacje pozyskane w momencie zachorowania. Mogą mieć znaczący wpływ na rodzinę, potomstwo i następne pokolenia. Mogą również zawierać informacje, których znaczenie nie zostało jeszcze poznane w momencie zbierania danych. Podkreślono, że
wszystkie dane medyczne powinny być traktowane według tych samych,
wysokich standardów poufności. W deklaracji wzięto także pod uwagę,
iż zbieranie, przetwarzanie, używanie i przechowywanie ludzkich danych genetycznych ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju nauki i
medycyny oraz ich zastosowań, jak również dla celów niemedycznych.
Z drugiej strony, ludzkie dane genetyczne niosą za sobą potencjalne
ryzyko dla praw i fundamentalnych wolności człowieka oraz ludzkiej
godności. Szczególnie doniosłe jest stwierdzenie, że dobro i interes jednostki powinien mieć pierwszeństwo przed prawami i interesem społeczeństwa i nauki. Analizując postanowienia Deklaracji można zauważyć dążenie do zapewnienia harmonii i znalezienia złotego środka pomiędzy ochroną danych a wolnością myśli i badań naukowych. Art. 5
Deklaracji statuuje cele, dla których dane genetyczne mogą być zbierane, przetwarzane, używane i przechowywane. Są to m.in. cele diagnostyczne i terapeutyczne, badania naukowe oraz medycyna sądowa.
Wyraźnie pominięte zostały tu cele handlowe. Deklaracja nakłada także obowiązek podjęcia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, że dane
genetyczne nie będą użyte dla dyskryminacji i stygmatyzacji (art. 7).
Każdy człowiek ma prawo dostępu do jego danych, z dwoma wyjątkami: gdy dane te są bezpowrotnie odłączone od jego osoby, oraz gdy
prawo krajowe ogranicza dostęp w interesie bezpieczeństwa, porządku
i zdrowia publicznego. Art. 14 nakłada na strony obowiązek ochrony
prywatności jednostek oraz poufności danych genetycznych podkreślając, że dane te nie powinny być ujawniane i udostępniane osobom trzecim, w szczególności pracodawcom, firmom ubezpieczeniowym, instytucjom edukacyjnym oraz rodzinie. Jedynie ważny interes publiczny
oraz uprzednia, świadoma i swobodna zgoda zainteresowanej jednostki mogą ten zakaz wyłączyć. Z kolei korzyści z używania danych genetycznych w medycynie i badaniach naukowych powinny być udostępniane społeczeństwu jako całości oraz wspólnocie międzynarodowej.
W Stanach Zjednoczonych NHGRI stworzył w 1990 r. Program badań naukowych dot. etycznych, prawnych i społecznych implikacji
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(ELSI) – jako integralną część Projektu Poznania Genomu Ludzkiego
(HGP).
W 1996 r. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych (HHS) wydał
ustawę o ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA)35, która zakazuje wyłączenia osoby z grupowych okoliczności objętych polisą ubezpieczeniową ze względu na jej przyszłe lub obecne problemy zdrowotne
(włącznie z informacją genetyczną). Zakazuje także żądania wyższych
składek od osób indywidualnych niż od ubezpieczonych w polisach grupowych. Ustawa wyraźnie przewiduje, że informacja genetyczna w braku aktualnej diagnozy nie może być uznana za uprzednie okoliczności
(preexisting conditions). HIPAA nie ogranicza gromadzenia informacji
genetycznych przez firmy ubezpieczeniowe i nie zabrania im żądania
od osoby przeprowadzenia testów genetycznych, ogranicza natomiast
możliwości ujawnienia tych informacji. Aby implementować wymogi
HIPAA, Departament Zdrowia i Spraw Społecznych wydał tzw. Zasadę Prywatności (Privacy Rule)36. Dotyczy ona rozbudowywania standardów ochrony prywatności informacji medycznych związanych z indywidualnie identyfikowalną osobą oraz ochrony przed ich niewłaściwym
użyciem i ujawnieniem. Zasada ta ustanowiła krajowe standardy ochrony informacji medycznej dla trzech wyróżnionych tam rodzajów jednostek. Jest to pierwsza tego typu regulacja o zasięgu federalnym, która
stanowi minimum ochrony, nie ma więc wpływu na przepisy stanowe i
federalne ustanawiające rozszerzone standardy. Wiele stanów wydało
akty mające na celu zakazanie dyskryminacji genetycznej przez firmy
ubezpieczeniowe i pracodawców. Niektóre stany mają odrębne regulacje dotyczące prawa do prywatności informacji genetycznej, inne dodają ją do legislacji „antydyskryminacyjnej”. Dzięki Zasadzie Prywatności, informacja genetyczna jest traktowana jak wszystkie inne „chronione informacje medyczne”.
W latach 2002-2003 sprawą ochrony informacji genetycznych i niedyskryminacji genetycznej intensywnie zajmował się Kongres Stanów
Zjednoczonych. Efektem tych prac są trzy projekty ustaw: ustawy o
niedyskryminacji z powodu informacji genetycznej37 (Rozdz. I – „Nie35
Zob. The health insurance portability and accountability act of 1996, Pub. L. 104-191. Tekst dostępny na http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/finalreg.html/.
36
Standards for Privacy of Individually Identifiable Health Information (Privacy Rule), HHS, grudzień 2000. Weszła w życie 14/04/2003r. Tekst dostępny na: http://www.hhs.gov/ocr/privacysummary.rtf/.
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dyskryminacja genetyczna w ubezpieczeniach zdrowotnych”, Rozdz. II
– „Zakaz dyskryminacji na podstawie informacji genetycznej w zatrudnieniu”), ustawy o równych prawach i godności dla Amerykanów38 oraz
ustawy o niedyskryminacji w ubezpieczeniach zdrowotnych i zatrudnieniu39. Ostatni z wymienionych projektów zmienia trzy inne ustawy w
celu zakazania firmom ubezpieczeniowym dyskryminacji z powodu
dziedzictwa genetycznego przy rejestrowaniu, ustalaniu wysokości składek, wysokości ubezpieczenia, itd. Wskazuje również niedozwolone
praktyki i działania pracodawców, agencji pracy, związków zawodowych
i programów szkoleń. Projekt ustawy o równych prawach i równej godności dla Amerykanów, w Rozdziale VIII „Niedyskryminacja genetyczna” (podrozdział A – „Zakaz dyskryminacji w ubezpieczeniach zdrowotnych na podstawie chronionej informacji genetycznej”), zawiera interesujące definicje informacji genetycznej (genetic information), testu
genetycznego (genetic test) i chronionej informacji genetycznej (protected genetic information). A zatem informacja genetyczna to informacja
o genach, produktach genowych, dziedzicznych charakterystykach, która
może pochodzić od danej osoby lub członka jego rodziny. Z kolei test
genetyczny to analiza ludzkiego DNA, RNA, chromosomów, protein
lub metabolitów, która wykrywa genotyp, mutacje lub zmiany chromosomalne. Najbardziej zaś nas interesująca, chroniona informacja genetyczna to informacja o wynikach testów genetycznych danej osoby lub
członków jego rodziny oraz informacja o wystąpieniu choroby lub dolegliwości u członków rodziny.
Zgodnie z tym projektem firma ubezpieczeniowa nie może żądać przeprowadzenia testów genetycznych przez daną osobę lub członków jej
rodziny. Nie może również wymagać, gromadzić, kupować ani ujawniać
(wymienionym dalej jednostkom) chronionych informacji genetycznych.
Wyjątkowo zakazy te nie mają zastosowania w przypadku uprzedniej,
swobodnej i świadomej zgody (wraz z pisemnym upoważnieniem). Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy też sytuacji przekazywania ich przez
37
Genetic Information Nondiscrimination Act of 2003, 108th Congess, S. 1053. Tekst dostępny na
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:S.1053:/.
38
Equal Rights and Equal Dignity for Americans Act of 2003, 108th Congess, S. 16. Tekst dostępny na
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:S.16:/.
39
Genetic Nondiscrimination in Helath Insurance and Employment Act, 108th Congess, H.R. 1910
Tekst dostępny na http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:H.R.1910:/.
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jedną jednostkę leczniczą innej, w celach opieki zdrowotnej.
Ponad czterdzieści stanów uchwaliło podobne ustawy, jednak bez federalnej legislacji nie wszyscy ludzie w Stanach Zjednoczonych będą chronieni przed dyskryminacją genetyczną. Legislacja stanowa dotycząca
ochrony informacji genetycznej jest dość obszerna. Jedną z pierwszych
tego typu regulacji zawiera Statut Stanu Virginia z 1988 r. (Va. Code.
Ann. §32.1-67.1), zakazujący publikowania jakiejkolwiek informacji, danych medycznych i naukowych, które pozwalają na identyfikację dziecka
jako cierpiącego na chorobę genetyczną. Większość spośród pięćdziesięciu stanów przyjęło także akty prawne zakazujące dyskryminacji genetycznej w opiece zdrowotnej i zatrudnieniu40. Czterdzieści sześć stanów uchwaliło ustawy zakazujące dyskryminacji przez ubezpieczycieli.
Przykładowymi zakazanymi praktykami są: użycie informacji genetycznej dla oceny oraz klasyfikacji ryzyka, ustanawianie reguł wybieralności
w oparciu o informację genetyczną oraz wymóg przedstawiania wyników
testów genetycznych i poddawania się testom. Większość stanów zakazało wszystkich wyżej wymienionych praktyk zarówno w odniesieniu do
polis indywidualnych, jak i grupowych. Bardziej zróżnicowana jest legislacja dotycząca dyskryminacji w zatrudnieniu. Wszystkie jednak łączy
zakaz dyskryminowania pracowników na podstawie wyników testów genetycznych, ograniczanie pracodawcom dostępu do tych danych oraz
zakaz przeprowadzania przez nich testów we własnym zakresie. Ustawy
dotyczące zagadnień związanych z genetyką stały się w Stanach Zjednoczonych przedmiotem dyskusji. Ich przeciwnicy uważają, że dyskryminacja genetyczna niczym się nie różni od dyskryminacji na podstawie stanu
zdrowia. W związku z tym odrębne ustawy nie są potrzebne. Zwolennicy
z kolei sądzą, że obecna legislacja jest zaledwie pierwszym krokiem we
właściwym kierunku. Drugim krokiem będzie stworzenie prawa rodzajowego (generic law) w celu ochrony wszystkich obywateli USA przed
dyskryminacją genetyczną41.

40
Zob. National Conference of State Legislatures (NCSL), State Genetic Discrimination in Health
Insurance Laws, http://www.ncsl.org/programs/health/genetics/ndishlth.htm/ oraz NCSL, State Genetics
Employment Laws, http://www.ncsl.org/programs/health/genetics/ndiscrim.htm/.
41
Zob. Deborah Hellman: What makes genetic discrimination exceptional?, American Journal of Law
& Medicine, 29 (2003), s. 77-116.
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Reglamentacja administracyjna w zakresie dopuszczania do
obrotu produktów leczniczych

§1. Uwagi wprowadzające
Regulacja obrotu produktami leczniczymi zawarta jest w ustawie
Prawo farmaceutyczne1 . Normuje ona w szczególności kwestię, która
będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule, czyli dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych. Problematyki tej dotyczy rozdział pierwszy ustawy (art. 3-37 pr. farm.).
Natura powyższych przepisów jest administracyjna. Wiąże się to z
funkcją ochrony zdrowia publicznego. Wyróżnia ona medykamenty na
rynku i powoduje przyznanie im szczególnego statusu. Zaspokajają one
bowiem potrzeby oderwane od upodobań estetycznych nabywców, których określić można raczej mianem pacjentów aniżeli konsumentów.
Wybór związany z kupnem leku jest zdeterminowany troską o chęć
powrotu do zdrowia. Tego rodzaju przyczyna jest niepowtarzalna. To
sprawia, że przedsiębiorcy mogą wykorzystać emocje pojawiające się
na etapie podejmowania decyzji o nabywaniu produktu. Stąd potrzeba
zabezpieczenia pacjentów przed potencjalnymi nierzetelnymi praktykami rynkowymi. Służą temu wymogi widoczne już na etapie składania
wniosku o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu odnoszące
się do opakowania leku, zawartości informacyjnej ulotki etc.
1
Ustawa z 6.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z dnia 31.10.2001r., Nr 126, poz. 1381 ze zmianami).
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Z punktu widzenia nabywców leków konieczne jest także tworzenie
takich norm, które uniemożliwiałyby w ogóle włączenie do obrotu leków
niebezpiecznych czy nieskutecznych. Taka jest właśnie podstawowa funkcja pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Jest to
najlepsza forma ochrony pacjentów przed nierzetelnymi przedsiębiorcami i ich towarami. Nie ma ryzyka związanego z niebezpiecznym produktem leczniczym, gdy istnieją przepisy, które eliminują jego wejście na
rynek. Dlatego też ochrona nabywców realizowana za pomącą reglamentacji w zakresie reklamy ma charakter drugorzędny w stosunku do powyższego. Zmierza ona bowiem do zapewnienia należytego prezentowania leków, które są już na rynku. Najważniejsze jest, jak się wydaje,
uchronienie nabywcy przed skutkami zetknięcia się z niebezpiecznym
wyrobem. Rozwiązanie tego problemu powoduje, że kwestia związana z
fałszywym ukazywaniem jego skutków staje się bezprzedmiotowa.

§2. Organ uprawniony do prowadzenia postępowania
w przedmiocie wydania pozwolenia
Organem posiadającym podstawowe znaczenie, gdy chodzi o prowadzenie postępowania w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów
leczniczych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który jest centralnym
organem administracji rządowej (dalej: prezes Urzędu)2. Sam urząd
działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych3. Obecnie jest on jednostką organizacyjną funkcjonującą
w aparacie Ministerstwa Zdrowia.
Ustawodawca przewidział także funkcjonowanie innego podmiotu
o charakterze raczej pomocniczym, który w toku postępowania nie będzie miał większego znaczenia, ponieważ wydaje jedynie niewiążące
2
W poprzednim stanie prawnym wydawał on także samo pozwolenie. Od jego decyzji służyło natomiast wnioskodawcy odwołanie do ministra właściwego ds. zdrowia; zob.: K. Nędzi: Wybrane aspekty polskiego prawa farmaceutycznego na tle uregulowań unijnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”,
nr 9/2003r., s. 11.
3
Dz. U. Z 2001 roku, Nr 126, poz. 1379 ze zmianami.
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opinie. Jest nim Komisja do Spraw Produktów Leczniczych w zakresie
dopuszczenia leków do obrotu. Podobną rolę, gdy chodzi o opracowywanie i wydawanie Farmakopei Polskiej odgrywa Komisja Farmakopei
(art. 7 pkt 1-2 ustawy).

§3. Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych
Uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu może nastąpić
zasadniczo w oparciu o tryb unormowany w sposób szczegółowy w ustawie, który określiłbym mianem „pełnego”. Oprócz tego prawo farmaceutyczne reguluje przypadki postępowań szczególnych. Są one uregulowane poprzez wskazanie odrębności wobec rozwiązania podstawowego. Chodzi tu o procedurę skróconą, uproszczoną oraz wzajemnego
uznania. Osobną kwestię stanowi możliwość uzyskania pozwolenia na
szczeblu Wspólnoty.
3.1. Procedura „pełna” udzielenia pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu
Postępowanie przebiega wg reguł określonych w ustawie pr. farm.
W kwestiach nieuregulowanych art. 35 pr. farm. odsyła do Kodeksu
Postępowania Administracyjnego4. Należy zauważyć, że wprawdzie nie
doszło do samodzielnego (niezależnego od innych aktów prawnych)
uregulowania kwestii dopuszczania do obrotu, jakkolwiek rozwiązania
zawarte w prawie farmaceutycznym mają dużą autonomię w polskim
systemie prawnym. Wskazuje na to konieczność stosowania k.p.a. jedynie w kwestiach nieuregulowanych a nadto „odpowiednio”, czyli z
uwzględnieniem specyfiki ustawy farmaceutycznej.
Organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest minister właściwy ds. zdrowia. Postępowanie wszczyna się na wniosek. Składa go
przedsiębiorca, który staje się z chwilą jego złożenia podmiotem odpowiedzialnym.
4
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 roku,
Nr 30, poz. 168 ze zmianami).
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Pozwolenie wydaje się co do zasady na okres pięciu lat (art. 7.5 pr.
farm.)5. Ustawodawca przyjął, jak się wydaje, iż długość wspomnianego okresu jest uzasadniona względami rozwoju technologii wytwarzania leków. Przemysł farmaceutyczny rozwija się dynamicznie i specyfik, który niegdyś był wysoce innowacyjny, może po pięciu latach okazać się przestarzały. Ponadto zachęca to przedsiębiorców do nakładów
na badania nad lekami, co jest ważne także dla pacjentów. Dzięki temu
np. likwidowane będą działania niepożądane leków oraz będzie wzrastać ich skuteczność terapeutyczna.
Pozwolenie stanowi warunek sine qua non wprowadzenia produktu
na rynek. Bez niego ewentualnie dokonywany obrót jest nielegalny i
podlega sankcjom karnym określonym w ustawie6.
Budowa wniosku o dopuszczenie do obrotu określona została w art.
10.1 pr. farm. Oczywiście powołany przepis wyznacza reguły modelowe,
najbardziej ogólne. Istnieje bowiem cały szereg specjalistycznych produktów leczniczych, których specyfika wymagała stworzenia przepisów
szczególnych, znajdujących zastosowanie tylko dla nich. Modelowa konstrukcja wniosku także może podlegać modyfikacjom wnioskodawcy,
oczywiście tylko poprzez dodanie elementów niewymaganych przez ustawodawcę. Wskazuje na to użyte w treści art. 10.1.pr. farm. (traktującego
o częściach składowych wniosku) wyrażenie „w szczególności”.
Nawet pobieżna analiza wymagań związanych z treścią wniosku wywołuje spostrzeżenie, iż znaczna część z nich ma na celu sprawdzenie
rzetelności przedsiębiorcy (konieczność opisania procesu wytwarzania,
wskazanie wytwórcy czy miejsca, w którym dochodzi do zwolnienia serii). W szczególności umożliwiają one sięgnięcie do wyników kontroli
procesu wytwarzania przeprowadzonej przez Inspekcję Farmaceutyczną. To ostatnie ma pierwszorzędne znaczenie, gdyż rzutuje na sposób,
5
Nie wszystkie medykamenty muszą uzyskiwać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, aby mogły być
wprowadzone na rynek. Część z nich jest zwolniona z tego wymogu, co zresztą ma niejednorodne uzasadnienie, niekoniecznie związane z uprzednim potwierdzeniem bezpieczeństwa specyfiku. Bez szczegółowego omawiania tej kwestii warto w tym miejscu wskazać rodzaje powyższych produktów, aby usystematyzować czynione wywody.
1) Do obrotu dopuszczone są produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę UE lub Komisję Europejską (art. 3.2 pr. farm);
2) Do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia dopuszczone są niektóre rodzaje produktów
leczniczych (np. leki recepturowe zob. art. 3.4; art. 4.1 i 2; art. 4a pr. farm.).
3) Nie wymagają uzyskania pozwolenia produkty lecznicze (art. 5 pr. farm.) wykorzystywane do badań
lub w procesie wytwórczym.
6
Zob. art. 124 ustawy.
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w jaki prezes urzędu i podlegli mu pracownicy będą badali spełnianie
przez przedsiębiorcę wymogów związanych z udzieleniem pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu. Pomyślne przejście kontroli na etapie wytwarzania daje rękojmię bezpieczeństwa i jakości leku, ocenianych na
etapie złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu.
Ustawa w sposób w zasadzie wiążący dla przedsiębiorcy określa
kształt rynkowy produktu (zob. wymóg podania we wniosku nazwy produktu leczniczego i nazwy powszechnie stosowanej produktu leczniczego). Jest to istotne, ponieważ pacjenci po odpowiednio długim okresie występowania produktu leczniczego na rynku wiążą z jego nazwą
konkretne cechy (np. jakość i bezpieczeństwo stosowania). Nie można
po uzyskaniu pozwolenia zmienić nazwy produktu w sposób dowolny.
Konieczne będzie uzyskanie decyzji zmieniającej pozwolenie. Dlatego
też należy staranie określić obie nazwy leku (zwykłą i powszechnie stosowaną), mając na względzie także ich późniejszą rolę marketingową.
Warunkiem skutecznego ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu jest udokumentowanie bezpieczeństwa leku.
Następuje to przez okazanie wiarygodnych wyników badań i testów,
które są załączane do wniosku. Warto odnotować, że przedsiębiorcy
generyczni także mogą przeprowadzać badania nad lekami oryginalnymi w okresie trwania ochrony patentowej. Takie działanie nie narusza
bowiem wyłączności rynkowej płynącej z patentu. Wynika to z art. 69.1
pkt 4 p.w.p.7 Zgodnie z jego treścią dopuszczalne jest korzystanie z
wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na
podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji lub
zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych
wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności środków
farmaceutycznych8. Biorąc pod uwagę wzgląd na zdrowie publiczne
należy stwierdzić, iż potencjalny zakaz przeprowadzania badań nad lekami odtwórczymi (generykami) w okresie ochrony patentowej leku
oryginalnego godziłby w interesy pacjentów. Czas potrzebny do uzyskania rejestracji leku generycznego, warunkującej dopuszczenie go do
7

Ustawa z dnia 3.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 119, poz. 117).
Godzi się podkreślić, iż treść omawianego artykułu wzorowana jest na prawie patentowym USA,
gdzie w 1984r. wprowadzono tzw. „poprawkę Bolara” (Bolar exemption) w art. 271 (e) ustawy patentowej
Stanów Zjednoczonych (35 United States Code). Określenie wywodzi się z precedensu Sądu Federalnego
w sprawie Roche Products Inc. V Bolar Pharmaceutical Co. Inc. (733 F.2d 858 [C.A.F.C. 1984]).
8
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obrotu, uległby wydłużeniu o kilka, a nawet kilkanaście lat. Tego typu
rozwiązanie znacznie utrudniłoby wprowadzanie do obrotu produktów
generycznych9 i byłoby niekorzystne dla pacjentów.
Wśród wymaganych badań można wymienić m.in. jakościowe, biologiczne, mikrobiologiczne, farmakologiczne czy toksykologiczne. Są
one przeprowadzane w czasie między opatentowaniem produktu, a
uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu10. Ze względu na
ich złożony przedmiot trwać mogą niekiedy ok. 12 lat. W praktyce zatem wyłączność prawa do wprowadzenia przedmiotu wynalazku (leku)
do obrotu ulega skrócenia o 8 do 10 lat. Tę niekorzystną dla uprawnionego sytuację łagodzi jednak możliwość uzyskania dodatkowego świadectwa na produkty lecznicze SPC (art. 751-7510 p.w.p.).
Szczególny charakter został w następstwie nowelizacji ustawy nadany badaniom klinicznym11. Poświęcono im mianowicie osobny rozdział
2a zatytułowany „Badania kliniczne produktów leczniczych” (art. 37a
– 37 al.). Przeprowadza się je zgodnie ze wskazaniami dobrej praktyki
klinicznej. Są one traktowane jako eksperyment medyczny na ludziach
z użyciem produktu leczniczego w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza12 (art. 37a.1 i 2 pr. farm.). Badanie kliniczne musi respektować zasadę nadrzędności interesów pacjenta w stosunku do interesu nauki i
społeczeństwa (art. 37b pr. farm.).
Jeżeli wniosek jest kompletny (co zostaje zweryfikowane przez organ administracyjny), podejmowane są dalsze czynności, związane z
ustaleniem prawdziwości danych w nim zawartych. W ustawie określony został termin do zakończenia postępowania. Wynosi on 210 dni od
daty złożenia wniosku13 (zob. art. 18.1 w zw. z 9.1 w zw. z art. 7 pr.
9
Zwraca na to uwagę A. Nowicka (w:) Prawo własności przemysłowej, (praca zbiorowa pod red. U.
Promińskiej), Warszawa 2004, s. 92; zob. także: M. du Vall (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall,
Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, Warszawa 2003, s. 47.
10
Jeżeli oczywiście uprawniony zdecyduje się opatentować medykament. Takiego obowiązku nie tworzy wprawdzie ani p.w.p ani pr. farm. jakkolwiek z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu generycznego
nieopatentowanie leku uniemożliwia czerpanie korzyści z wynalazku, gdyż uprawniony nie ma zagwarantowanej wyłączności rynkowej.
11
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne, ustawy o zawodzie
lekarza, oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 92, poz. 882). Powyższa nowelizacja weszła w życie z
dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej; Na temat badań klinicznych zobacz także: J. Wysocki, P. Fiedor, Badania kliniczne środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, „Medycyna. Dydaktyka. Wychowanie.”, Vol. XXXV, z. 9/2003r., s. 17-26.
12
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 roku, Nr 21, poz. 204 ze zmianami).
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farm.). Godzi się zauważyć, iż niedotrzymanie wskazanego terminu nie
zostało zagrożone jakąkolwiek sankcją. Wobec tego zgodzić się należy,
iż ma on charakter instrukcyjny. Jest w nim wskazany jedynie pożądany
przez ustawodawcę czas na zakończenie całości postępowania.
W sytuacji, gdy przedłożone wyniki badań są kompletne i potwierdzają skuteczność produktu, wydawana jest decyzja zezwalająca na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu.
Charakter omawianej decyzji może budzić kontrowersje. Z jednej strony można przychylić się do stanowiska, że jej istota sprowadza się do
uchylenia ogólnego zakazu, gdyż nie dotyczy sfery wolności gospodarczej. Pozwolenia tego typu nie tworzą w płaszczyźnie materialnoprawnej
prawa podmiotowego i w konsekwencji – nie wiążą się z obowiązkiem
organu administracyjnego14. Można także bronić poglądu, że wprawdzie
należy ono do grupy decyzji wyjątkowych, jakkolwiek nie przekreśla to
istnienia roszczenia jednostki wobec organu. Oparte jest ono na ogólnej
wolności zachowań. Decyzje tego typu stwarzają adresatom możność
określonych działań i brak jest powodu, aby traktować je inaczej tylko
dlatego, że nie dotyczą swobody działalności gospodarczej15.
Jeżeli uzyskano decyzję zezwalającą na dokonywanie obrotu, wchodzi w rachubę wydanie przez uprawniony organ innych decyzji administracyjnych, odnoszących się do pierwotnie wydanej a mianowicie:
– możliwe jest przedłużenie lub skrócenie ważności omawianego pozwolenia;
– możliwa jest zmiana danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia;
– możliwe jest cofnięcie decyzji o pozwoleniu na dopuszczenie do
obrotu16.
13
W przypadku, gdy produkt leczniczy jest przedmiotem importu równoległego postępowanie powinno
zostać zakończone w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku. Zob. na ten temat: E. Rutkowska: Uproszczona procedura, „Gazeta Prawna – Prawo Gospodarcze”, z 19 kwietnia 2004 r., nr 76(1185); K. Piwowarczyk:
Import równoległy produktów leczniczych, „Przegląd Prawa Handlowego” 12/2004, s. 44 i nast.
14
Zob. M. Waligórski: Nowe prawo działalności gospodarczej, Poznań 2001, s. 287; zob. także: M. Szydło: Reglamentacja działalności..., s. 17.
15
Tak m. zd. trafnie: R. Kijowski: Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000, s. 94-95.
16
Niezależnie od omówionego wyżej przypadku dopuszczenia do obrotu może być wydana decyzja o
warunkowym dopuszczeniu do obrotu. Sytuacji tej dotyczy przepis art. 16.1. pr. farm. Minister Zdrowia
może wydać decyzję o warunkowym dopuszczeniu do obrotu w sytuacji, gdy wnioskodawca nie może wykazać danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego. Może być to
wynikiem np. niewłaściwego stanu wiedzy w zakresie ocenianych właściwości. W tym wypadku wydając
decyzję organ zakreśla podmiotowi odpowiedzialnemu termin do zakończenia programu badań, aby możliwa była ocena skuteczności i bezpieczeństwa leku (art. 16.2 pkt 1 pr. farm.).
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Odmówienie produktowi leczniczemu prawa do legalnego uczestnictwa w obrocie także musi mieć formę decyzji administracyjnej. Katalog sytuacji, w których jej wydanie jest wymagane, zawarty został w
art. 30.1 pr. farm. Ze względu na dostępność rynkową lekarstw, a także
bezpieczeństwo obrotu prawnego należy uznać, iż ma on charakter zamknięty17. Większość przyczyn jest bowiem uwarunkowana dostrzeżeniem albo wysokiego ryzyka stosowania produktu albo jego wątpliwej
skuteczności terapeutycznej. Ze względu na postulat dostępności środków leczniczych nie wydaje się możliwe jego rozszerzanie. Dotyczy to
w szczególności niemożności wydania analizowanej decyzji z przyczyn
naruszenia praw własności intelektualnej (np. skopiowanie wynalazku
mającego za przedmiot produkt leczniczy w okresie istnienia ochrony
patentowej, a następnie złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu). Jeżeli bowiem taki lek jest skuteczny wg wymagań określonych w ustawie (mimo, że jest wynalazkiem chronionym),
nie można obciążać pacjentów ujemnymi skutkami nierzetelnych działań rynkowych. Uprawnionemu przysługują w tym wypadku roszczenia
zakazowe z art. 66 p.w.p.
Niezależnie od rodzaju przyczyny, brak przekonania o jakości czy
bezpieczeństwie leku musi każdorazowo (z wyjątkiem oparcia decyzji
na brakach formalnych wniosku) znajdować potwierdzenie w wynikach
przeprowadzonych badań. Stąd ważne jest, aby były one dostatecznie
rzetelne i skrupulatne. Wtedy uprawniony organ nie będzie miał wątpliwości co do właściwości leku.
W następstwie wydania omawianej decyzji produkt leczniczy traci
prawo do legalnego uczestnictwa w obrocie18.
Omówione zasady dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
mają charakter modelowy. Tryb ten nie jest jednak jedynym. Obok niego możemy wyróżnić trzy inne, a mianowicie:
1) procedurę skróconą (art. 15 pr. farm.);
2) procedurę wzajemnego uznania (art. 18 pr. farm.);
3) procedurę uproszczoną (art. 21 pr. farm.).
17

Podobnie uważa M. Szydło: Reglamentacja działalności..., s. 17.
Produkty, które nie uzyskały pozwolenia, powinny być traktowane jako rzeczy wyjęte z obrotu (Res
extra commercium). Transakcje mające za przedmiot takie leki nie mogą być legalnie zawierane i wykonywane; zob. na ten temat.: M. Szydło: Reglamentacja działalności..., s. 17.
18
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Oprócz tego możliwe jest uzyskanie pozwolenia na szczeblu Wspólnoty. Możemy wówczas mówić o czwartym trybie, jakim jest procedura
scentralizowana (marketing authorization).
3.2. Procedura skrócona
Jest ona odpowiednikiem funkcjonującej w Unii Europejskiej tzw.:
abridged procedure. Umożliwia wprowadzanie do obrotu towarów wytwarzanych przez przemysł generyczny. Przedsiębiorca w toku postępowania nie składa własnej dokumentacji, a jedynie powołuje się na
wyniki badań leku już zarejestrowanego, który nie korzysta z ochrony
danych. Ten ostatni produkt określany jest mianem produktu referencyjnego19. Aby jednak móc skorzystać z tej procedury trzeba wykazać w
drodze badań bioporównawczych tzw. istotne podobieństwo leku. Pojęcie to zostało dookreślone przez ETS.
ETS w sprawie Smith & Naphew wyjaśnił, że w sytuacji, gdy produkt
pochodzi z importu równoległego i ma być wprowadzony na rynek w
skróconej procedurze, nie musi być identyczny z produktem referencyjnym. Wystarczy, że jest wytwarzany na podstawie tej samej procedury, przy użyciu tych samych substancji czynnych i ma to samo działanie
terapeutyczne20. Ewentualne różnice dotyczące substancji pomocniczych
są bez znaczenia, jeżeli nie wpływają na działanie terapeutyczne produktu leczniczego.
W polskim prawie przebieg postępowania w tym trybie reguluje art.
15.1 pr. farm. Wariantem procedury skróconej jest tzw. procedura łączona21. Została ona unormowana w art. 15.2 pr. farm. i dotyczy sytuacji, w której wnioskodawca ubiega się o dopuszczenie do obrotu nowej wersji produktu leczniczego, który został wprowadzony na rynek w
ramach procedury pełnej. Jeżeli zgodnie z treścią przepisu art. 15.2
zmiana polegałaby na dodaniu nowego wskazania, modyfikacji drogi
podania czy też dawkowania produktu – składający wniosek jest zobowiązany do przedłożenia wyników badań toksykologicznych, farmako19
Zob. M. Duszyńska: „Polska viagra i unijne rozporządzenie” „Rzeczpospolita” z dnia 27 października
2004 roku, nr 253 (6936), dodatek „Prawo co dnia”, s. C3.
20
Judgment of 12.11.1996, The Queen / The Medicines Control Agency, ex parte Smith & Nephew
Pharmaceuticals and Primecrown (Orzeczenie oznaczone sygnaturą: C – 201/94).
21
Nazwy tej używa M. Duszyńska w powołanej wyżej publikacji.
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logicznych, a także klinicznych. W istocie rzeczy sens tego wariantu
omawianej procedury sprowadza się do uzupełnienia dokumentacji
medycznej zawartej w dossier leku oryginalnego.
Oczywiście korzystanie z powyższej procedury (oraz jej wariantu)
jest uzależnione od wygaśnięcia mechanizmów ochrony leku oryginalnego, czyli ochrony patentowej i ochrony wyłączności danych.
3.3. Procedura wzajemnego uznania
Została uregulowana w art. 19 pr. farm. Dotyczy sytuacji, w której
produkt leczniczy uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w
innym państwie, należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Do uznania takiego pozwolenia konieczne są dwa wnioski:
1) o wszczęcie procedury wzajemnego uznania; jest on składany w
państwie pozwolenia;
2) o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w trybie procedury wzajemnego uznania; składa się go do ministra właściwego ds.
zdrowia za pośrednictwem prezesa Urzędu.
Prezes Urzędu występuje do organu państwa referencyjnego o przesłanie raportu oceniającego. Ta faza postępowania powinna zakończyć
się w ciągu 90 dni od daty jego dostarczenia (art. 19.7 pr. farm.). Niekiedy może ono ulec wydłużeniu w związku z podjęciem czynności wyjaśniających na warunkach określonych w art. 19.7 pr. farm. Po upływie
wskazanego terminu minister właściwy ds. zdrowia na wniosek prezesa
urzędu dokonuje uznania pozwolenia, o czym zawiadamia m.in. organ
państwa referencyjnego. Następnie ma on 30 dni licząc od daty uznania na wydanie w Polsce pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (art.
19.8 pr. farm.).
W doktrynie prognozuje się, iż procedura wzajemnego uznania mieć
będzie (obok procedury centralnej) znaczenie podstawowe22, gdy chodzi o produkty lecznicze wprowadzone na rynku w UE.
22
Zauważa tak A. Nowicka: Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze (w:) „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji”, z. 88/2004, s. 63. Krajowy system pozwoleń będzie miał zastosowanie tylko w wypadku, gdy pozwolenie zostanie uzyskane bezpośrednio w Polsce: Tak K. Nędzi: wybrane
aspekty..., s. 12.
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3.4. Procedura uproszczona
Tryb ten przewidziany został tylko dla niektórych produktów leczniczych homeopatycznych. Jego wyodrębnienie jest więc uzasadnione elementem przedmiotowym, jakim jest odrębność cech niektórych medykamentów. Jest on uregulowany w art. 21 pr. farm.
Dla tych lekarstw ze wspomnianej grupy rodzajowej, które są podawane doustnie lub zewnętrznie, na opakowaniu lub ulotce nie posiadają wskazań do stosowania, charakteryzują się stopniem rozcieńczenia,
który gwarantuje bezpieczeństwo stosowania produktu – przewidziane
zostały wymogi złagodzone. Jest to podyktowane niewielkim ryzykiem
związanym z ich używaniem. Postulat dostępności lekarstw zyskuje tu
przewagę nad względem na bezpieczeństwo produktów, gdyż ryzyko
stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjentów jest niewielkie.
Stosowanie leków homeopatycznych odbywa się w niewielkich dawkach
po to, aby pobudzić układ immunologiczny do działania. Nie ma przeto potrzeby piętrzenia przed podmiotem odpowiedzialnym nieuzasadnionych przeszkód.
Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że złagodzeniu uległy
wymogi dotyczące wniosku i załączników. Zrezygnowano m.in. z załączenia Charakterystyki Produktu Leczniczego, która w trybie pełnym
stanowi jeden z najważniejszych elementów. Nie ma także obowiązku
przeprowadzania wszystkich rodzajów badań i prezentacji ich wyników
jak w postępowaniu zwykłym (art. 21.3 pkt 3a pr. farm.). Nie są tak
rozbudowane warunki związane z ostrzeżeniami i informacjami o produkcie (zob. art. 21.3 pkt 10 pr. farm.).
3.5. Procedura scentralizowana
Obecnie jest ona uregulowana w Rozporządzeniu 2309/9323. Przewiduje ono udzielanie jednego pozwolenia, które umożliwia obrót w każdym
państwie członkowskim. Nie chodzi przy tym o ujednolicenie zasad udzielania pozwolenia przez organy krajowe. Temu ostatniemu służy dyrektywa
23
Zob. Rozporządzenie Rady 2309/93 z dnia 22.7.1993 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń i nadzoru w zakresie produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych oraz ustanawiające Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych (European Agency
for the Evaluation of Medicinal Products). Miejsce publikacji: Dz. Urz. WE Nr L 214 z 24.8.1993 r. ze
zmianami.
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2001/83, która została implementowana do polskiego systemu prawnego
w prawie farmaceutycznym24. Pozwolenie wspólnotowe tworzy jednolite
skutki materialnoprawne na obszarze Unii Europejskiej25.
Z uwagi na rozwój rynku farmaceutycznego na terenie UE procedura ta będzie miała podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ze wspólnoty. Pełni także istotną rolę, gdy chodzi o możliwość uzyskania SPC w
warunkach art. 3 lit. b Rozporządzenia 1768/9226.
Obligatoryjnie procedurze scentralizowanej podlegają produkty wymienione w aneksie A do Rozporządzenia 2309/93, czyli otrzymane na
drodze biotechnologii (rekombinacji DNA, czy kontrolowanej ekspresji genów metod z wykorzystaniem przeciwciał monoklinalnych)27.
O uzyskanie pozwolenia mogą ubiegać się również przedsiębiorcy
dokonujący obrotu produktami wskazanymi w aneksie B, wśród których wskazać można m.in. produkty uzyskane dzięki innym metodom
biotechnologicznym, uznanym przez Europejską Agencję Ochrony
Leków za istotnie innowacyjne.
Warto odnotować, że w prawie UE w odróżnieniu od przepisów ustawy pr. farm. doszło do osobnych regulacji dotyczących leków stosowanych u ludzi oraz u zwierząt.

§4. Podsumowanie
Omówione przepisy charakteryzuje daleko posunięty formalizm i
ograniczenie swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej pole24
Zob. Dyrektywa 2001/83 z dnia 6.11.2001r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do
produktów leczniczych stosowanych wyłącznie u ludzi (on the Community code relating to medicinal products for human use). Miejsce publikacji: Dz. U. WE Nr L 311 z 28.11.2001r., s. 67- 128 ze zm.; zob. także
na ten temat: M. Duszyńska: Polska viagra..., s. C3; P. Kieszkowska: Nie wolno kopiować, „Rzeczpospolita”
z dnia 20.10.2003 r., nr 245 (6625), dodatek „Prawo co dnia”, s. C3; A. Nowicka: Dodatkowe prawo..., s. 6364. Warto zauważyć, że wierne tłumaczenie wyrażenia zawartego w dyr. 2001/83 „the autorization to place
the product of the market” (zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek”) przyjęto nie w ustawie pr.
farm. (która stanowi o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu) lecz w art. 756.1 pkt 2 p.w.p.: Zauważa to A.
Nowicka: Dodatkowe prawo..., s. 63.
25
Jak zauważa się w doktrynie, pozwolenia wydawane według tej procedury są ważne w całej UE. W
każdym państwie wynikają z nich takie same prawa i obowiązki, co z zezwoleń wydanych przez państwo
członkowskie; Tak trafnie: D. Olejniczak: Rejestracja produktów leczniczych w Unii Europejskiej. Obowiązujący stan prawny i aktualne zmiany, „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”
z. 1(1)/2004, s. 31.
26
Zob. A. Nowicka: Dodatkowe prawo..., s. 63-64.
27
Zob. K. Nędzi: Wybrane aspekty..., s. 12; D. Olejniczak: Rejestracja produktów leczniczych…, s. 31.

84

Prawo i Medycyna 3/2005 (20, vol. 7)

Reglamentacja administracyjna w zakresie...

gającej na dokonywaniu obrotu farmaceutykami. Nie może to dziwić.
Reglamentacja administracyjna w tym wypadku jest konieczna. Należy
bowiem dążyć do usunięcia wszelkiego ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek niebezpiecznego produktu leczniczego.
Niemniej powinno się unikać wprowadzania w ustawie zmian, które
nic nie wnoszą do stworzonego mechanizmu kontroli. Jako ich przykład można podać przesunięcie kompetencji do wydania decyzji w
przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu z prezesa Urzędu
na ministra właściwego ds. zdrowia. Prezes Urzędu jako organ prowadzący postępowanie dysponuje najlepszą wiedzą co do tego, czy dany
produkt leczniczy powinien zostać dopuszczony do obrotu. Pozbawienie go prawa do wydania decyzji nie daje samo przez się większej gwarancji prawidłowości zawartego w niej rozstrzygnięcia.
Ponadto trafnie zwraca się uwagę na to, iż kontrowersyjnym rozwiązaniem jest powierzenie kompetencji dopuszczania do obrotu produktów leczniczych podmiotowi, który jest jednocześnie odpowiedzialny
za tworzenie list leków refundowanych. Połączono w ten sposób dwa
obszary, które powinny być od siebie niezależne. Może to prowadzić
do podobnego traktowania dwóch odrębnych procesów. Dopuszczanie
leków do obrotu powinno odbywać się w oparciu o kryteria merytoryczne, oderwane od innych czynników. Refundacja leków jest natomiast elementem polityki państwa uwzględniającej obok kryteriów
merytorycznych także możliwości płatnicze budżetu i rządzą nią inne
zasady28.

28

Tak trafnie: K. Nędzi: Wybrane aspekty..., s. 16
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Osobiste refleksje na temat tanatologii – klasycznego
działu medycyny sądowej

Medycyna sądowa jest niewątpliwie samodzielną nauką lekarską, ale
jej pogranicza są bardzo szerokie: od nauk przyrodniczych do nauk
prawnych i społecznych. Posługując się lekarską i biologiczną metodyką badawczą, uzyskane wyniki dyscyplina ta przekazuje w głównej mierze na użytek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, stąd jej tradycyjna nazwa „medycyna sądowa”. W przeszłości (w XIX i XX wieku)
– zgodnie z ogólnym trendem obserwowanym w Europie – od specjalności tej oddzieliły się: kryminalistyka i psychiatria sądowa, z którymi
jednak nadal współpracujemy. Natomiast niezwykle intensywny rozwój chemicznotoksykologicznych i hemogenetycznych metod badawczych spowodował, że takie działy medycyny sądowej jak: toksykologia
i serohematologia sądowo-lekarska w dużym stopniu wyemancypowały się i nie odrywając się od medycyny sądowej, stanowią nowe, ważne
jej działy, co zapewnia najwyższy poziom usług w tym zakresie. Ta nauka – obojętnie, czy pozostajemy przy tradycyjnej, czy też nowej jej
nazwie (medycyna prawna) ma nieograniczone perspektywy rozwojowe, wynikające z jednej strony z postępu nauk przyrodniczych, z drugiej zaś, ze zmieniających się form współczesnego życia i doskonalenia
prawa. Trzeba przy tym podkreślić, że kierunek sądowy, jako najważniejszy kierunek naszej dyscypliny, od początku jej powstania, obejmuje przede wszystkim ustalanie, a następnie interpretowanie faktów, które
wiążą się z przestępstwami przeciwko zdrowiu i życiu człowieka. Amerykanie nazywają ten kierunek „patologią sądową” (forensic pathology). Stanowiąc kwintesencję klasycznej medycyny sądowej, kierunek ten
obejmuje z jednej strony dział orzecznictwa związanego z oceną skutków uszkodzeń ciała doznanych przez osoby pokrzywdzone, z drugiej

86

Prawo i Medycyna 3/2005 (20, vol. 7)

Osobiste refleksje na temat tanatologii – klasycznego działu medycyny sądowej

zaś – dział odnoszący się do niezwykle ważnej problematyki przerwania życia ludzkiego, pociągającego za sobą doniosłe skutki prawne.
Eksponowanie tych dwóch działów wynika z prostego faktu, że jak
już to niejednokrotnie podkreślałem – „właściwy poziom ekspertyz sądowo-lekarskich jest jednym z elementów gwarantujących praworządność, a także rzutujących na społeczne odczucie sprawiedliwości” 1 , 2 .
Z rozwojem sądownictwa łączy się postulat stosowania takich środków
ustalania faktów, które gwarantowałyby prawdziwość uzyskanych danych. Dotyczy to zwłaszcza ustalania, a następnie interpretowania faktów, które wiążą się z życiem człowieka. Tak więc od rozwoju medycyny
sądowej, a co za tym idzie, od sprawności instytucji prawnych korzystających z pomocy tej dziedziny nauki, zależy m.in. usunięcie szeregu niedociągnięć w procesach sądowych, jak zaprzepaszczenie dowodów winy,
czy przewlekanie dochodzenia prawdy. Tę część medycyny sądowej,
która zajmuje się badaniem faktów związanych ze śmiercią, nazywamy
tanatologią, od greckiej nazwy śmierci (Thanatos). Chodzi tu o wiedzę
o przebiegu całego procesu umierania, gdyż pozwala ona na rekonstrukcję okoliczności poprzedzających i towarzyszących śmierci człowieka. Niejednokrotnie w ciągu swej ponad 50-letniej działalności byłem naocznym świadkiem, jak prawidłowo i z dużym znawstwem przeprowadzone oględziny i sekcja zwłok, połączone ze szczegółowym badaniem dodatkowym pozwoliły – mimo obiektywnych trudności – na
uzyskanie wszystkich danych niezbędnych do wykrycia prawdy, do ostatecznego ustalenia nie tylko przyczyny zgonu, ale i jego mechanizmu.
Oczywiście, stała rewizja utartych poglądów, stały niepokój twórczy
towarzyszący adeptom wiedzy, to nieodłączne elementy postępu naukowego również w naszej dyscyplinie. Jednym z przykładów są właśnie osiągnięcia w zakresie tanatologii.
Burzliwy rozwój nauk przyrodniczych, odsłaniając tajemnicę mechanizmów decydujących o życiu i śmierci organizmu ludzkiego, spowodował
rozchwianie niektórych klasycznych kanonów medycyny sądowej. W dziele rewizji poglądów na temat definicji śmierci medycy sądowi w Polsce od
początku przejęli inicjatywę, walnie przyczyniając się do ustalenia kryteRaszeja S.: Quo vadis medicina forensis? Post. Med. Sąd., 1995, 2, 19-27.
Raszeja S.: Proces umierania i związane z nim problemy opiniodawcze. Probl. Praworządności, 1985,
2, 40-45.
1

2
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riów śmierci osobniczej, mających istotne znaczenie dla transplantacji narządów ze zwłok. Doświadczenia własne w kierowanym przeze mnie Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku pozwoliły na ocenę praktycznej
wartości dyskutowanych kryteriów śmierci. Jako przedstawiciel medycyny
sądowej miałem zaszczyt uczestniczyć w pracy Komisji Krajowej, która ostatecznie ustaliła obowiązujące dziś kryteria śmierci biologicznej mózgu. Z
kolei szereg moich wychowanków (doktorantów, habilitantów) kontynuowało badania naukowe w zakresie reakcji interletalnych i procesów przemian tanatochemicznych 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12. To wszystko pozwoliło mi
m.in. na skonstruowanie graficznego schematu 6, 7, który w sposób prosty,
przejrzysty przedstawia z jednej strony proces wygasania objawów życiowych, z drugiej zaś – proces narastania zjawisk nekrofizycznych i nekrochemicznych, charakterystycznych dla śmierci biologicznej całego ustroju
(opadanie krwi, denaturacja białek mięśni, oziębienie, wysychanie, autoliza itp.). Ten schemat – jak stwierdziłem – spełnił dobrze swoje zadania
dydaktyczne, jest bowiem wielokrotnie prezentowany i cytowany w wydawnictwach poruszających czy omawiających proces umierania.
Poznanie zjawisk zachodzących w okresie umierania i bezpośrednio
po śmierci przedstawia jednak szczególną wartość dla lekarzy – biegłych,
którzy są powoływani przez organa ścigania celem wydania opinii odnośnie przyczyny śmierci, a także czasu, który upłynął od jej wystąpienia do
chwili oględzin zwłok. Określanie czasu śmierci ma znaczenie szczególne w przypadkach zabójstwa, a także śmiertelnego wypadku drogowego,
3
Gos. T., Raszeja S: Postmortem activity of LDH and MDH in human liver in relation to time after death.
Int. J. of Leg. Med. 1993, 106, 25-29.
4
Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Planutis G., Górna E.: Badania nad reaktywnością tętnicy ogonowej
szczura na ergotaminę w aspekcie ustalania czasu śmierci. Post. Med. Sąd., 1988, 1, 255-267.
5
Miścicka D: Alfa-adrenergiczne reakcje interletalne tętnic ludzkich. Post. Med. Sąd., 1995, 2, 81-85.
6
Raszeja S: Badania procesów zachodzących w okresie interletalnym. Pol. Tyg. Lek. 1975, 30, 75.
7
Raszeja S: Tanatologia i jej granice. Arch. Med. Sąd., 1985, 35, 238-244.
8
Raszeja S: Proces umierania i związane z nim problemy opiniodawcze. Probl. Praworządności, 1985, 2,
40-45.
9
Raszeja S: Progrčs dans la détermination du moment de la mort. Acta Med. Leg. Soc., 1987, 37, 23-27.
10
Raszeja S., Bardzik S: Die Bedeutung der Brauchbarkeit interletaler Reaktionen der Schweisdrüsen.
Rechtsmed., 1970, 67, 223-226.
11
Śliwka K: Ocena pośmiertnej pobudliwości elektrycznej mięśnia szkieletowego szczurów i jej znaczenie
dla określania czasu śmierci. Rozpr. habilit. Annales Acad. Med. Gedan., 1984, 14, 9-34.
12
Śliwka K., Miścicka-Śliwka D: Badania nad przydatnością wybranych punktów pomiarowych temperatury zwłok dla określenia czasu śmierci na podstawie wielopunktowej ciągłej rejestracji temperatury. Arch.
Med. Sąd., 1985, 35, 85-92.
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gdy sprawca zbiegł. Opinia obducenta może wówczas pozwolić na obalenie alibi osoby podejrzanej. Nie zawsze takie precyzyjne ustalenie jest
możliwe, ale wówczas do tradycyjnych badań plam opadowych i stężenia
pośmiertnego włącza się pomiar temperatury zwłok, a także – jeżeli istnieją takie możliwości – badania reakcji interletalnych, polegających na
pośmiertnej pobudliwości mięśni szkieletowych lub reakcji różnych tkanek na bodźce chemiczne, zwłaszcza źrenic na wkroplone do oczu środki
farmakologiczne 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20. Tak przeprowadzona ocena już parokrotnie pozwoliła organom śledczym na zawężenie grona podejrzanych lub określenie stopnia wiarygodności informacji uzyskanych w toku
dochodzenia.
Jest jednak problem szerszego wykorzystania wspomnianych wyników badań w codziennej praktyce lekarza dokonującego oględzin zwłok
w terenie. Przyczyną tego stanu rzeczy są głównie trudności techniczne, chociaż nie bez znaczenia jest brak inwencji zarówno lekarza, jak i
samych organów śledczych21. W tej sytuacji podstawowym sposobem
ustalania czasu zgonu pozostaje obserwacja klasycznych znamion śmierci przy użyciu prostych i dających się zastosować w każdych warunkach
metod. Nic dziwnego więc, że w ciągu ostatnich lat powrócono do wykorzystania obserwacji plam opadowych i stężenia pośmiertnego, dokonując naukowej weryfikacji dawnych poglądów22. Szczególną uwagę
zwrócono jednak na stosunkowo dużą wartość odpowiednio skorygowanych pomiarów temperatury zwłok. W tym zakresie szczególnie za13
Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Planutis G., Górna E: Badania nad reaktywnością tętnicy ogonowej
szczura na ergotaminę w aspekcie ustalania czasu śmieci. Post. Med. Sąd., 1988, 1, 255-267.
14
Miścicka D: Alfa-adrenergiczne reakcje interletalne tętnic ludzkich. Post. Med. Sąd., 1995, 2, 81-85.
15
Raszeja S: Badania procesów zachodzących w okresie interletalnym. Pol. Tyg. Lek. 1975, 30, 75.
16
Raszeja S: Progrčs dans la détermination du moment de la mort. Acta Med. Leg. Soc., 1987, 37, 23-27.
17
Raszeja S., Bardzik S: Die Bedeutung der Brauchbarkeit interletaler Reaktionen der Schweisdrüsen.
Rechtsmed., 1970, 67, 223-226.
18
Raszeja S., Śliwka K: Ustalanie „czasu śmierci” w świetle piśmiennictwa rodzimego. Arch. Med. Sąd.,
1986, 36, 91-100.
19
Śliwka K: Ocena pośmiertnej pobudliwości elektrycznej mięśnia szkieletowego szczurów i jej znaczenie
dla określania czasu śmierci. Rozpr. habilit. Annales Acad. Med. Gedan., 1984, 14, 9-34.
20
Śliwka K., Miścicka-Śliwka D: Badania nad przydatnością wybranych punktów pomiarowych temperatury zwłok dla określenia czasu śmierci na podstawie wielopunktowej ciągłej rejestracji temperatury. Arch.
Med. Sąd., 1985, 35, 85-92.
21
Raszeja S: Rola lekarza przy oględzinach zwłok na miejscu ich znalezienia. Zdrowie Publ., 1988, 99,
478-483.
22
Garbowska-Górska A., Kosicki M: Analiza dynamiki rozwoju plam pośmiertnych. Post. Med. Sąd.,
1995, 5, 111-118.
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służyli się koledzy z Bydgoszczy23 poprzez wprowadzenie rejestracji ciągłej pośmiertnego spadku temperatury w poszczególnych narządach
wewnętrznych i ustalenie własnych nomogramów pozwalających na
bardziej precyzyjne opiniowanie. Przeprowadzono również próby wykorzystania do tego celu badań procesu pośmiertnego zaniku aktywności określonych enzymów w poszczególnych narządach lub tkankach.
Okazało się to zadaniem bardzo trudnym z uwagi na wielopostaciowość czynników wpływających na ten proces. Stwierdzono, że stosunkowo najlepsze wyniki uzyskuje się stosując badanie utrzymywania się
pośmiertnej aktywności takich enzymów jak LDH lub MDH w wątrobie, co już znalazło zastosowanie w praktyce oznaczania czasu śmierci
w okresie odległym od zgonu24, kiedy obserwacje klasycznych znamion
śmierci i reakcji interletalnych już nie mogą być przydatne. W tym późnym okresie przy odtwarzaniu czasu zgonu coraz częściej sięgamy do
badań entomologicznych, stojących na coraz wyższym poziomie i cieszących się coraz większym zainteresowaniem medyków sądowych25.
Sądzę, że jest to przykład potwierdzający moją tezę, że coraz lepsze,
dogłębniejsze poznawanie procesów zachodzących w okresie umierania człowieka i umierania tkanek oraz poznawanie czynników wpływających na ten proces, jak i użycie nowoczesnych metod badawczych ułatwiających obiektywizację naszych obserwacji, pozwoli wkrótce nie tylko na przekroczenie obecnych granic naszej wydolności orzeczniczej w
zakresie problematyki tanatologicznej (co już uczyniliśmy), ale na dalszy szybki postęp w tym zakresie.
Mając to na uwadze podejmuje się w wielu krajach europejskich tematy badawcze związane z oceną przyżyciowości obrażeń stwierdzanych w obrębie badanych zwłok. I tu następują rewizje dawnych poglądów, a przede wszystkim dokonuje się prób obiektywizacji, zwłaszcza
poprzez badania histochemiczne i histoenzymatyczne, a także biochemiczne26. Przykładem wykorzystania znajomości zjawisk zachodzących
23
Śliwka K., Miścicka-Śliwka D: Badania nad przydatnością wybranych punktów pomiarowych temperatury zwłok dla określenia czasu śmierci na podstawie wielopunktowej ciągłej rejestracji temperatury. Arch.
Med. Sąd., 1985, 35, 85-92.
24
Raszeja S: Quo vadis medicina forensis? Post. Med. Sąd., 1995, 2, 19-27.
25
Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z: Wykorzystanie metod entomologicznych w próbach
określenia daty zgonu – opis przypadku. Arch. Med. Sąd., 2004, 54, 169-176.
26
Raszeja S: O możliwościach histo- i biochemicznnego ustalania czasu powstawania uszkodzeń ciała.
Patol. Pol., 1975, 26, 1-10.
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w okresie interletalnym do ustalania czasu powstania uszkodzeń ciała
„za życia”, w okresie agonii lub pośmiertnie, są wyniki badań anglosaskich patologów sądowych, którzy podkreślają przydatność oznaczania
histaminy w tkankach pobranych z okolicy uszkodzeń powłok ciała (wyraźna zwyżka histaminy). Ostatnio mnożą się publikacje o wykryciu biochemicznych związków, które mogą być uznane za markery poszczególnych etapów procesu umierania. Coraz częściej też włącza się badania biochemiczne (lub tanatochemiczne) do ustalania przyczyny śmierci.
Dotyczy to zwłaszcza tych rodzajów śmierci gwałtownej, których obraz
patomorfologiczny jest mało charakterystyczny i sprawia ogromne trudności obducentom (np. w przypadku nietypowego utonięcia lub zagardlenia). Przeprowadzone w gdańskim ośrodku badania nad histochemicznym i biochemiczno-enzymatycznym oznaczaniem glikogenu w
wątrobie osób zmarłych z ochłodzenia, pozwoliły na rozstrzygnięcie ich
diagnostycznych wartości w przypadkach śmierci z działania zimna 27 .
Dziś wiemy już z całą pewnością, że brak glikogenu w wątrobie może
być jednym z dowodów pozwalających na rozpoznanie tego rodzaju
śmierci. Innym przykładem może być oznaczanie poziomu określonych
hormonów we krwi pobranej ze zwłok osób zmarłych wskutek zagardlenia (w tym: wskutek powieszenia) i porównania tych stężeń we krwi
pobranej z naczyń głowy i we krwi obwodowej. Na tej drodze można
potwierdzić mechanizm śmierci, do której doszło przez ucisk na narządy szyi i odcięcie dopływu oraz odpływu krwi z mózgowia.
Z kolei stosując technikę histopatologiczną srebrzenia włókien kratkowych, pozwalających na wykazanie struktury przegród pęcherzyków
płucnych, nawet mimo zaawansowanych zmian pośmiertnych, można
określić stopień rozdęcia pęcherzyków płucnych, co walnie przyczynia
się do ustalenia mechanizmu śmierci z utonięcia28.
W realizacji podstawowego zadania stawianego lekarzowi – biegłemu przez prokuraturę, tj. możliwie precyzyjnego ustalenia przyczyny
śmierci, pomocnymi są nie tylko badania drobnowidowe (jak to pięknie po polsku określano dawniej badania mikroskopowe) oraz bio- czy
tanatochemiczne, ale również stosowanie nowych makroskopowych
27
Jankowski Z: Ocena przydatności histochemicznego badania zawartości glikogenu w wątrobie dla diagnostyki śmierci z ochłodzenia. Rozpr. habilit. Annales Acad. Med. Gedan., 2003, 33, Supl. 5-128.
28
Jankowski Z., Zbychorski R., Raszeja S: Histomorphologie der Lunge bei akuter Blähung und chronischem Emphysem. Kryminal. und Forens. Wissenschaft., 1988, 71, 35-40.
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metod badania zwłok. Klasycznym przykładem na konieczność stałego
poszukiwania nowych technik badania sekcyjnego jest sprawa tzw. obrażeń zderzakowych”, obserwowanych do niedawna bardzo często w
obrębie kończyn dolnych u pieszych uczestników wypadku drogowego.
Stwierdzenie takiego „markeru” w czasie sekcji zwłok pozwalało na
odtworzenie szeregu okoliczności towarzyszących potrąceniu pieszego
przez pojazd, co okazywało się niezwykle istotne w procesie sądowym.
Tymczasem do zmian tych aktualnie dochodzi coraz rzadziej, w związku ze zmianami w konstrukcji samochodów osobowych. W tym stanie
rzeczy koledzy z Lublina słusznie poszerzyli badania pośmiertne o odpowiednie otwarcie stawów kolanowych i nacięcie piszczeli oraz kości
udowych w celu wykazania zespołu obrażeń charakterystycznych dla
urazu działającego z określonego kierunku. Badanie to – mam nadzieję – stanie się rutynowym poszerzeniem sądowo-lekarskiej sekcji w przypadku badania zwłok pieszego uczestnika wypadku drogowego i przyczyni się do pełniejszego odtworzenia mechanizmu doznanego urazu29.
Niedawno, przed kilku laty, prawie równolegle autorzy z Gdańska i z
Krakowa zaprezentowali stosunkowo proste, ale precyzyjne metody
badania odcinka szyjnego kręgosłupa i rdzenia kręgowego 30 , 31 . Stosowanie specjalnej techniki sekcyjnej w przypadku podejrzenia urazu
kręgosłupa szyjnego u licznych ofiar wypadków drogowych jest równie
niezbędne, jak lepsze poznanie biomechaniki urazów tej okolicy ciała.
Z kolei, jeżeli u kierowcy pojazdu, który zginął w wypadku drogowym, nie znajdujemy żadnych zmian urazowych ani chorobowych, musimy pamiętać o coraz częściej rozpoznawanej śmierci wskutek „uduszenia pozycyjnego”, stanowiącego szczególny rodzaj uduszenia gwałtownego. Mechanizm śmierci polega tu na ostrym niedotlenieniu mózgu w związku z zaburzeniami wentylacji płuc w następstwie niefizjologicznego ułożenia ciała, co upośledza ruchomość klatki piersiowej i
drożność górnego odcinka dróg oddechowych. Koledzy z Gdańska,
autorzy doniesienia na ten temat, które ukazało się w ostatnim zeszy29
Mądro R., Teresiński G: O możliwości wnioskowania na temat okoliczności potrącenia pieszego na
podstawie obrażeń w obrębie stawów kolanowych. Z Zagadnień Nauk Sąd., 1997, 35, 96-102.
30
Gos. T: Znaczenie uszkodzeń kręgosłupa szyjnego dla medycyny sądowej. Arch. Med. Sąd., 1998, 48,
191-203.
31
Woźniak K: Badania odcinka szyjnego rdzenia kręgowego oraz odcinka szyjnego kręgosłupa podczas
sekcji sądowo-lekarskiej. Post. Med. Sąd., 1999, 5, 119-123.
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cie Archiwum Medycyny Sądowej32, słusznie uważają, że świadomość
takiego mechanizmu śmierci ułatwi wyjaśnienie okoliczności śmierci
gwałtownej w przypadku braku zmian urazowych, które tłumaczyłyby
przyczynę zgonu.
Zaproponowane przez nas w 1971 r.33 rutynowe pobieranie ciałka
szklistego oka i mazi stawowej do oznaczania poziomu alkoholu etylowego w zwłokach, jako bardzo przydatne w określonych przypadkach,
stało się już regułą.
Nie tak dawno wskazano na możliwość zastosowania komputerowej
analizy obrazu uszkodzeń ciała, stwierdzanych w badaniach pośmiertnych34. Okazuje się, że wprowadzenie do praktyki oceny komputerowej zmian urazowych utrwalonych na zdjęciach fotograficznych może
– w konkretnych przypadkach – ułatwić dokładną i szczegółową analizę charakteru obrażeń.
A teraz, co dalej z rozwojem tanatologii sądowej?!
Aktualne przemiany społeczno-gospodarcze w naszym państwie oraz
zmiany stosunków demograficznych stwarzają nowe wzorce osobowości, które nie pozostają bez wpływu na objawy patologiczne życia społecznego. Udział medycyny sądowej w badaniu tych przemian, a w szczególności w kryminologicznej ocenie przestępstw, samobójstw i wypadków będzie niezbędny. Z kolei wciąż wyższy stopień świadomości sprawców przestępstw będzie wymagał stosowania coraz precyzyjniejszych
metod ich ścigania35. Od przedstawicieli medycyny sądowej wymagać
się będzie nie tylko dokładniejszego określania faktu śmierci i czasu
powstania uszkodzeń ciała, ale także szerszej i precyzyjniejszej identyfikacji zwłok osoby nieznanej, jak rónież wprowadzenia nowych metod
chemiczno-toksykologicznych dla rozpoznania zatruć spowodowanych
nowymi, a szeroko rozpowszechnionymi środkami chemicznymi lub
farmaceutykami. Postępująca urbanizacja i motoryzacja, a także inne
czynniki środowiskowe będą nieuchronnie w coraz większym stopniu
32
Jankowski Z., Wilmanowska A., Pieśniak D., Kubiak D: Uduszenie pozycyjne jako przyczyna śmierci w wypadku drogowym u kierowcy samochodu osobowego po „dachowaniu”. Arch. Med. Sąd., 2004, 54,
163-168.
33
Raszeja S., Krueger A., Olszewska I: Stężenie alkoholu etylowego w ciałku szklistym oka i mazi stawowej. Arch. Med. Sąd., 1971, 21, 61-66.
34
Mazurek J., Trnka J: Ocena charakteru obrażeń ciała przy użyciu komputerowej analizy obrazu. Post.
Med. Sąd., 1999, 5, 137.
35
Raszeja S: Quo vadis medicina forensis? Post. Med. Sąd., 1995, 2, 19-27.
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wywoływały stany napięć leżące u podstaw szeregu tzw. chorób cywilizacyjnych, które jeśli kończą się nagłym zgonem, zwłaszcza „sercowym”,
budzą podejrzenie śmierci gwałtownej i są przedmiotem dochodzenia
prokuratorskiego. Badania naukowe polskich katedr medycyny sądowej poświęcone wyjaśnianiu mechanizmu nagłej śmierci z przyczyn chorobowych u dzieci (w tym SIDS) i u dorosłych, przyniosły wiele nowych
danych ułatwiających niezwykle trudną diagnostykę pośmiertną w tego
rodzaju przypadkach. Ten kierunek badań będzie przez medycynę sądową intensywnie rozszerzany tym bardziej, że dysponujemy nowymi
technikami badawczymi, głównie biochemicznymi.
W chwili obecnej nikt rozsądny nie podaje w wątpliwość, że udział
specjalistów z dziedziny medycyny sądowej w analizie wypadku drogowego, katastrofy lotniczej lub wypadku przy pracy jest tak samo niezbędny jak w sprawach innych przestępstw przeciwko życiu człowieka,
ale istniejąca (niestety tylko w niektórych ośrodkach) współpraca przedstawicieli medycyny sądowej z ekspertami z zakresu różnych działów
techniki musi zostać wielokrotnie zintensyfikowana. Działania kooperacyjne medyków sądowych z inżynierami przy analizie wypadków drogowych, a także z kryminalistykami w przypadkach masowych katastrof,
mające na celu wydawanie opinii kompleksowych, wymagać będą ostatecznego wypracowania reguł postępowania interdyscyplinarnego. Tak
przedstawiony szkic głównych kierunków rozwojowych medycyny sądowej wydaje się być zgodny z aktualnym trendem kształtującym oblicze tej dyscypliny naukowej, który z kolei oparty jest na prognozach
wynikających z obserwacji procesów zachodzących w krajach Unii Europejskiej.
Zwracając uwagę na postęp w zakresie badań pośmiertnych, którego byliśmy i jesteśmy świadomi, chciałbym jednocześnie podkreślić, że
będzie on miał tylko wtedy swoje przełożenie na praktykę, gdy lekarze
– biegli dokonujący oględzin i sekcji zwłok, będą do tych procedur odpowiednio przygotowani poprzez częste szkolenia, a organ zlecający
(prokuratura) będzie szeroko z nich korzystał, nie dopuszczając do
podejmowania tych czynności przez przygodnych, zupełnie nieprzygotowanych biegłych. Niedawno jeden ze znanych tygodników niemieckich („Die Zeit”) uznał cały system urzędowego ustalania faktu śmierci w Republice Federalnej winnym licznych przypadków niewłaściwego
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rozpoznania przyczyny śmierci i wszczął alarm, że Niemcy są „rajem
dla morderców”, gdyż co najmniej co drugie zabójstwo pozostaje w ogóle
niewykryte36. Na podstawie ankiet wśród niemieckich lekarzy rodzinnych ustalono, że 32% ankietowanych potwierdziło, iż dokonując oględzin zmarłego w ogóle ich nie rozbiera. Nasze obserwacje też wskazują
na szereg niedomagań w tym zakresie. W jednym przypadku lekarz rejonowy wezwany przez rodzinę do zmarłego, wypisał kartę zgonu bez
rozbierania pacjenta, podając jako przyczynę śmierci naturalnej zawał
serca (pacjent rzeczywiście kiedyś leczył się z powodu choroby wieńcowej). Zwłoki przywieziono do chłodni Zakładu Medycyny Sądowej celem ich przechowania. Laboranci rozbierając zwłoki zauważyli ranę
kłutą klatki piersiowej. Podjęte wówczas na polecenie prokuratury oględziny i sekcja zwłok potwierdziły ten fakt i pozwoliły na zebranie dalszych danych dotyczących mechanizmu śmierci, co było początkiem właściwego postępowania w sprawie tego zabójstwa.
W innym przypadku małżonka samobójcy „ze wstydu” zdjęła męża z
pętli wisielczej. Przybyły lekarz zastał jej męża leżącego na tapczanie,
ubranego w pullower-golf, zasłaniający szyję i wydał zaświadczenie o
nagłej śmierci sercowej. Dopiero pracownik zakładu pogrzebowego
stwierdził wyraźną bruzdę wisielczą na szyi.
Czy trzeba dawać więcej przykładów, by postulować baczniejsze zwrócenie uwagi na zagadnienia szkolenia lekarzy w zakresie prawidłowego
dokonywania oględzin zwłok przed wydaniem tzw. karty zgonu?
Poziom kształcenia studentów i lekarzy z zakresu tanatologii sądowej
albo szerzej „patologii sądowej”, jako klasycznego działu medycyny sądowej, był przez wiele lat przedmiotem szczególnej troski, zarówno Zarządu Głównego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, jak i
Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Medycyny Sądowej, który działał przed laty. Oby ten temat stał się w najbliższym czasie pierwszoplanowym dla kierowników katedr medycyny sądowej w Polsce. Trzeba pamiętać, że źle wykonana sekcja zwłok i niestarannie sporządzony protokół z tej czynności mogą prowadzić do zniszczenia dowodów lub – co
gorsze – do przyjęcia błędnej wersji zdarzenia za prawdziwą. Prawidłowo
wykonane badania pośmiertne (oględziny i sekcja zwłok wraz z niezbęd36
Nehm K: Die Bedeutung der Rechtsmedizin für ein rechtsstaatliches Strafverfahren. Rechtsmed., 2000,
10, 122-127.
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nymi uzupełniającymi badaniami laboratoryjnymi) jest w wielu przypadkach jedynym dowodem przestępstwa lub niewinności.
Porównując nasz system organizacyjny z obowiązującym lub co najmniej zalecanym przez Unię Europejską, zapoznałem się swego czasu
z tzw. memorandum sewilskim uchwalonym przez przedstawicieli parlamentu Unii (1337 ). Znajduje się tam. m.in. zapis, że katedry medycyny sądowej – z uwagi na fakt, że działalność ich „posiada najwyższe
znaczenie zwiększając bezpieczeństwo prawne obywatela i chroniąc
ofiarę” – muszą dysponować aparaturą pomiarową i urządzeniami „zapewniającymi najwyższy poziom opiniowania we wszystkich sprawach
zlecanych przez instytucje prawne”. Jak widać postulaty te zobowiązują rządy państw członkowskich Unii Europejskiej do intensywniejszej
pomocy w rozwoju medycyny sądowej. Trzeba o tym przypominać odpowiednim instytucjom odpowiedzialnym za ten rozwój obecnie po
naszym „wejściu” do Unii.

37
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...bo na sali pooperacyjnej zabrakło miejsc – proces
cywilny o odszkodowanie. Model dydaktyczny

Wstęp
Przedstawiamy materiały obrazujące czynności dokonywane w związku z FIKCYJNYM postępowaniem sądowym w sprawie cywilnej z zakresu tzw. szkód medycznych. Czytelnicy – zwłaszcza ci, którzy nie brali nigdy udziału w takim postępowaniu – z prezentowanych poniżej tekstów będą mogli uzyskać wiedzę o tym, jaką postać może przybrać pozew inicjujący postępowanie sądowe, jakie dowody są przeprowadzane
w sprawie odszkodowawczej oraz jakie istotne dla sprawy okoliczności
bada sąd przed rozstrzygnięciem sporu.
Aby odzwierciedlić kolejność czynności prowadzących do wydania
orzeczenia w tzw. sprawie medycznej, grono lekarzy i prawników przygotowało pozew (pismo procesowe rozpoczynające postępowanie sądowe m.in. w sprawach o zapłatę), opisujący fikcyjny przypadek interwencji medycznej zakończonej śmiercią pacjentki. Zarówno pozew, jak
i odnoszące się do niego dalsze materiały: opinia biegłego, uzasadnienie postanowienia sądu oraz komentarz, mają charakter wyłącznie pokazowy. Dlatego jakąkolwiek zbieżność podanych w nich okoliczności
z rzeczywistymi sytuacjami tzw. szkód medycznych prosimy uznać za
przypadkową.
Ponieważ fakty przytoczone w pozwie przez stronę powodową, inicjującą postępowanie sądowe, przedstawiają zwykle subiektywny obraz wydarzeń, fakty te są następnie poddawane sprawdzeniu w toku
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postępowania dowodowego przeprowadzanego przez sąd. Jednym z
istotnych dowodów, dopuszczanych przez sąd w przypadku spraw o
naprawienie szkody i krzywdy w związku z zabiegami medycznymi, jest
opinia biegłego, najczęściej lekarza o specjalności odpowiadającej charakterowi sprawy, dysponującego fachową wiedzą w spornych, a wymagających rozstrzygnięcia kwestiach. Opinię taką, zawierającą medyczną ocenę fikcyjnych okoliczności przyjętych w prezentowanej sprawie,
przygotował wybitny specjalista z zakresu anestezjologii.
Na podstawie zebranego w całym postępowaniu materiału, przede
wszystkim zaś przeprowadzonych dowodów, sąd wydaje orzeczenie, rozstrzygające o słuszności wystąpienia przez stronę powodową przeciwko stronie pozwanej z żądaniem spełnienia określonego świadczenia, np. zapłaty.
W przygotowanym przypadku, postępowanie zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu postępowania w sprawie z uwagi na to, że strony
zawarły przed sądem ugodę. Ugoda jest typem umowy, w której strony
samodzielnie określają zakres obciążających je obowiązków (np. wysokość
kwoty należnej zapłaty) i termin ich wykonania. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego ugoda zawierana przed sądem podlega
kontroli m.in. z punktu widzenia jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. W publikowanym poniżej uzasadnieniu postanowienia
o umorzeniu postępowania w sprawie sąd dokonał więc takiej oceny, wyjaśniając przyczyny zaaprobowania ugody o treści uzgodnionej przez strony.
Wprawdzie zamieszczone motywy rozstrzygnięcia odnoszą się nie do rzeczywistego rozstrzygnięcia sądu, lecz do przypadku sformułowanego szkoleniowo, jednak na ich podstawie można wnioskować o tym, co sąd bierze
pod uwagę, podejmując decyzję w tzw. sprawach medycznych i czym kieruje się oceniając stanowiska stron postępowania sądowego.
Przyjętą formą kształtowania orzecznictwa sądowego jest publikacja aprobujących lub krytycznych komentarzy do orzeczeń, w których
rozważana jest trafność dokonanej przez sąd analizy okoliczności sprawy. Tej swoistej ocenie poddawane są m.in. kierunki wnioskowania sądu,
przedstawione w uzasadnieniu orzeczenia oraz faktyczne i prawne podstawy rozstrzygnięcia sprawy. W ten sposób nauka prawa przyczynia
się do rozwoju praktyki orzeczniczej, wzbogacając teoretycznymi rozważaniami analizę poszczególnych przypadków sporów sądowych. Jest
to cenne zwłaszcza w tzw. sprawach medycznych, które cechuje duża
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doniosłość społeczna, a jednocześnie – niejednokrotnie skomplikowany charakter stanów faktycznych i ich prawnej oceny.
Dr n. prawn. Beata Janiszewska
Powód: Warszawa, dnia ....
Krzysztof N.
zam. Warszawa
ul. Biała 14/32
Pozwany:
Zakład Opieki Zdrowotnej
Sąd Okręgowy (...)
Wartość przedmiotu sporu: 104.000 PLN
POZEW CYWILNY
1. Na podstawie art. 448 k.c. wnoszę o zasądzenie od Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-X kwoty 60.000 PLN na rzecz Stowarzyszenia Ofiar Błędów Lekarskich wraz z ustawowymi odsetkami od dnia
wniesienia pozwu.
2. Na podstawie art. 420 k.c. w związku z art. 446 § 1 k.c. wnoszę o
zasądzenie od Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-X kwoty 17.000
PLN tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
3. Na podstawie art. 420 k.c. w związku z art. 446 §2 k.c. wnoszę o
zasądzenie od Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-X kwoty 12.000
PLN stanowiącej rentę.
4. Na podstawie art. 420 k.c. w związku z art. 446 § 3 k.c. wnoszę o
zasądzenie od Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-X kwoty 15.000
PLN tytułem jednorazowego odszkodowania w związku ze znacznym
pogorszeniem mojej sytuacji życiowej.
5. Wnoszę także o:
– zasądzenie kosztów według obowiązujących norm,
– rozpoznanie powództwa również w wypadku nieobecności powoda cywilnego i jego pełnomocnika.
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UZASADNIENIE
6 sierpnia 2002 roku moja córka Eleonora N. została przyjęta do
szpitala Warszawa-X na Oddział Chirurgii z powodu silnego bólu w
prawej dolnej części brzucha. Po wstępnej diagnozie chorą skierowano
na salę operacyjną w celu wykonania appendectomii. Po operacji moją
córkę przewieziono do sali na Oddziale. Po około 40 minutach od operacji stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Podjęta reanimacja niestety
nie przyniosła rezultatu i około godziny 20.30 córka zmarła.
Podstawą mojego żądania o odszkodowanie jest zawiniony błąd w
postępowaniu personelu medycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Warszawa-X, który polegał na tym, że lekarz dyżurny, przyjmujący córkę do szpitala bez przeprowadzenia podstawowych badań, które mogły
potwierdzić lub wykluczyć stawianą diagnozę, skierował chorą na operację appendoctomii.
Poza tym zarzucam złamanie podstawowych standardów medycznych
polegających na nieumieszczeniu chorej po operacji w sali pooperacyjnej.
Operacja appendoctomii uważana jest, co prawda, za zabieg nieskomplikowany i w związku z tym niejednokrotnie wręcz trywializowany, niemniej
każda operacja, a szczególnie ta przeprowadzona pod znieczuleniem ogólnym, jak w przypadku mojej córki, powinna być traktowana przez lekarzy
w sposób odpowiedzialny i przeprowadzana zgodnie chociażby z podstawowymi zasadami sztuki medycznej. Obowiązkiem lekarza jest zapewnienie pacjentom właściwych warunków, gwarantujących spokojne i przede
wszystkim bezpieczne powracanie do zdrowia. Niestety jednak moja córka z powodu niefrasobliwości i niedbalstwa personelu medycznego została pozbawiona takiej możliwości, co doprowadziło do jej przedwczesnej
śmierci. Dodatkowo w sali, gdzie znajdowała się córka zaraz po operacji,
brak było nadzoru ze strony personelu medycznego oraz nie było żadnej
aparatury monitorującej funkcje życiowe organizmu. Zarzucam więc Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warszawa-X również błąd w organizacji.
Po trzecie, zarzucam błąd w sztuce lekarskiej personelu medycznego
polegający na niewłaściwie podjętej akcji reanimacyjnej chorej przebywającej na sali oddziałowej, co mogło przyczynić się do śmierci. Pielęgniarka
oddziałowa nie kontrolowała stanu zdrowia chorych dostatecznie często.
Dodatkowo pielęgniarka po stwierdzeniu, że moja córka nie oddycha, nie
rozpoczęła osobiście reanimacji, a wybiegła z sali celem poszukiwania po-
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mocy. Oceniam, iż dopiero po ok. 5 minutach wróciła w towarzystwie lekarza i drugiej pielęgniarki. Efektem było niedopuszczalne, w świetle zasad wiedzy i sztuki medycznej, postępowanie, a mianowicie zbyt późne
podjęcie akcji reanimacyjnej i w rezultacie śmierć mojego dziecka.
Wraz ze stratą córki moje życie zostało pozbawione sensu i treści.
Była ona dla mnie wszystkim. Jej śmierć stanowiła dla mnie prawdziwym szok i w znaczący sposób przyczyniła się do pogorszenia stanu
mojego zdrowia na skutek doznania silnego wstrząsu psychicznego. Następstwem tego była czasowa niezdolność do pracy zawodowej, a w konsekwencji utrata zatrudnienia. Stało się to przyczyną znacznego pogorszenia mojej sytuacji życiowej. Chciałbym dodać, że nadal bezskutecznie poszukuję nowego miejsca pracy.
Poza tym chciałem nadmienić, że córka była jedynym moim dzieckiem.
W związku z moimi niezbyt wysokimi zarobkami córka po ukończeniu
studiów wyższych i rozpoczęciu pracy zawodowej systematycznie dostarczała mi środków finansowych, które przeznaczałem przede wszystkim na
zakup potrzebnych mi lekarstw. Od 5 lat jestem chory na cukrzycę.
Przytoczone powyżej fakty stanowią podstawę mojego żądania
(1). co do odszkodowania:
11.000 PLN – tytułem zwrotu kosztów pogrzebu i kremacji
6.000 PLN – tytułem zwrotu kosztów mojego leczenia w poradni
psychologicznej:
(2). co do renty:
12.000 PLN – tytułem wydatków na leczenie cukrzycy
(3). co do jednorazowego odszkodowania:
15.000 PLN – w związku ze znacznym pogorszeniem mojej sytuacji
życiowej
Następstwem przytoczonych zaniedbań była śmierć córki, co stanowi naruszenie moich dóbr osobistych oraz jest podstawą do żądania
przeze mnie sumy pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia Ofiar Błędów
Lekarskich.
Zatem łącznie moje roszczenia majątkowe wynikające bezpośrednio z błędów, jakich dopuścił się personel medyczny Zakładu Opieki
Zdrowotnej Warszawa-X wynoszą 104.000 PLN. Takiej sumy domagam
się od pozwanego.
Krzysztof N.
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Opinia
w sprawie cywilnej dotyczącej Eleonory N.
wystawiona na podstawie Postanowienia o powołaniu biegłego
przez Sąd Okręgowy (...)
Po zapoznaniu się z całością sprawy na podstawie własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy stwierdzam:
Chora lat 29, ogólnie zdrowa, przyjęta została w trybie nagłym z powodu silnych bólów w prawym dole biodrowym. Na podstawie badania
klinicznego oraz badań dodatkowych rozpoznano ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i w trybie pilnym zakwalifikowano chorą do zabiegu operacyjnego.
Zabieg operacyjny wykonano w dniu 29 października 2001 w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, usuwając wyrostek robaczkowy. Po
operacji chorą wybudzono na sali operacyjnej, usunięto rurkę dotchawiczą i pacjentkę wydolną oddechowo i krążeniowo przekazano do
oddziału chirurgicznego (patrz epikryza).
Po ok. 40 minutach od zakończenia operacji stwierdzono zatrzymanie czynności serca i oddychania, wykonano intubację i podjęto czynności resuscytacyjne (podano 10 mg adrenaliny, 200 mEql dwuwęglanu sodu oraz wykonano jednokrotnie defibrylację elektryczną). Mimo
trwającej 1 godz. resuscytacji nie udało się przywrócić czynności serca.
Zgon stwierdzono o godz. 20.30.
W uzasadnieniu powoda stwierdzono że: „lekarz dyżurny przyjmujący córkę do szpitala bez przeprowadzenia podstawowych badań (…)
skierował chorą ma operację appendektomii”.
Ojciec zmarłej ustnie stwierdza, że po operacji chorą przewieziono
do oddziału chirurgicznego, bowiem w sali pooperacyjnej nie było miejsca. Chora znajdowała się w sali jednoosobowej pod nadzorem pielęgniarki. Ok. godz. 19.30 stan chorej pogorszył się, pielęgniarka wybiegła aby wezwać lekarza.
Świadek P. N., pielęgniarka, stwierdziła, że kontrolowała stan pacjentki wykonując pomiary tętna. Ok. godz. 19.30 stan chorej pogorszył się, pielęgniarka wybiegła zawiadamiając lekarza dyżurnego, następnie z gabinetu zabiegowego przywiozła wózek reanimacyjny.
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Lekarz dyżurny chirurg stwierdza, że nie umieszczono chorej na sali
pooperacyjnej z powodu braku miejsc. Chirurg nie może stwierdzić co
było przyczyną zgonu pacjentki.
Z powyższych stwierdzeń wynika że:
1. U młodej pacjentki wykonano w sposób typowy zabieg usunięcia
wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych.
2. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.
Brak jest dokumentacji w postaci karty znieczulenia.
3. Pacjentkę wybudzono na sali operacyjnej, po czym z braku miejsc
w sali pooperacyjnej umieszczono w sali jednoosobowej oddziału chirurgii pod opieką pielęgniarki.
4. W sali tej nie było ani sprzętu monitorującego, ani sprzętu do
resuscytacji. Brak było również możliwości natychmiastowego wezwania lekarza bez konieczności opuszczenia sali przez pielęgniarkę.
5. Po ok. 40 minutach od zakończenia operacji doszło u pacjentki do
zatrzymania czynności serca, akcja resuscytacyjna prowadzona przez
60 minut nie przyniosła efektu i pacjentkę uznano za zmarłą.
6. Nie przeprowadzono sekcji zwłok, nie zawiadomiono prokuratora o nagłym zgonie.
Analizując powyższą sytuację mogę stwierdzić, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i założeniami organizacyjnymi:
1. Po znieczuleniu ogólnym pacjentka powinna być umieszczona w
sali wybudzeniowej lub sali pooperacyjnej.
2. Sala taka powinna być wyposażona w sprzęt monitorujący, źródło
tlenu pod ciśnieniem, ssak, oraz sprzęt resuscytacyjny.
3. Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentką po znieczuleniu
powinna posiadać przeszkolenie w zakresie resuscytacji potwierdzone
dokumentem.
4. Sala powinna posiadać system przywołania lekarza dyżurnego bez
opuszczania sali przez pielęgniarkę.
UZASADNIENIE
Chociaż zabieg operacyjny był typowy i prosty, jednakże nawet w takim
przypadku znieczulenie ogólne jest stosowane tak, jak w zabiegach bardziej złożonych. Leki podane do znieczulenia doprowadzają do czasowego zawieszenia niektórych czynności życiowych pacjenta operowanego
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powodując utratę przytomności, zwiotczenie mięśni, co z kolei powoduje
zawieszenie oddychania samoistnego, zniesienie odczucia bólu. W czasie
znieczulenia i zabiegu operacyjnego anestezjolog utrzymuje pacjenta przy
życiu kontrolując przy pomocy aparatury monitorującej jego stan.
Po zakończonym znieczuleniu w organizmie pacjenta pozostają pewne stężenia leków używanych do wywołania znieczulenia, które mogą
doprowadzić do zaburzenia czynności życiowych, np. wystąpienia utraty przytomności, wymiotów, niedrożności dróg oddechowych, zaburzeń
pracy serca i wielu innych powikłań. Mogą również wystąpić różnego
rodzaju powikłania chirurgiczne, np. krwawienie z rany lub inne.
Powikłania takie mogą wystąpić u pacjenta, który został obudzony w
sali operacyjnej, po zakończeniu zabiegu może dojść do pogłębienia
się utraty świadomości, a to może prowadzić do bardziej groźnych dla
życia powikłań.
Z powyższych powodów pacjent po wykonanym zabiegu operacyjnym w znieczuleniu ogólnym, niezależnie od jego rodzaju i rozległości,
powinien być umieszczony w sali wybudzeń (recovery room).
Sala wybudzeń należy organizacyjne do bloku operacyjnego, pracuje w
systemie jednozmianowym i grupuje wszystkich pacjentów po wykonanym
znieczuleniu. Stan takich pacjentów musi być dokładnie kontrolowany przez
przeszkoloną pielęgniarkę (najlepiej pielęgniarkę anestezjologiczną) do
czasu uznania, że ustąpiło resztkowe działanie środków znieczulających i
nie wystąpiły inne powikłania. Dopiero wtedy pacjent może być przeniesiony do oddziału zabiegowego, w którym standard opieki jest niższy.
Sala wybudzeń winna znajdować się w pobliżu bloku operacyjnego i
powinna posiadać następujące wyposażenie:
a. tlen pod ciśnieniem,
b. ssak,
c. sprzęt monitorujący (EKG, częstość tętna, pulsoksymetr, pomiar
temperatury),
d. worek samorozprężalny do wykonywania oddechu,
e. sprzęt leczniczy (zestawy do wykonania intubacji, nacięcia żyły,
tracheostomii i inne),
f. leki i płyny,
g. system alarmowy celem wezwania pomocy, w tym lekarza anestezjologa.

104

Prawo i Medycyna 3/2005 (20, vol. 7)

...bo na sali pooperacyjnej zabrakło miejsc – proces cywilny o odszkodowanie...

Opiekę nad chorym w sali wybudzeniowej sprawuje pielęgniarka
anestezjologiczna (lub przeszkolona w tym zakresie), której zadaniem
jest stała obserwacja stanu pacjenta, dokonywanie pomiarów parametrów życiowych (co 5 min), reagowanie na ujawniające się powikłania i
w razie potrzeby wezwanie pomocy lekarza.
Stan chorego przebywającego w sali wybudzeń dokumentowany jest
na karcie znieczulenia, a decyzja wypisu chorego z sali wybudzeń podejmowana jest zawsze przez lekarza anestezjologa.
Organizacja sali wybudzeń wynika z ogólnych zasad anestezjologii
(patrz: Clinical Anesthesia red. Barash P. G i WSP. J. B. Lippincott
Comp. Philadelphia, 1989 str. 29) oraz z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 215), które stwierdza:
§ 16. Transport pacjenta bezpośrednio po zakończonym znieczuleniu lub sedacji powinien odbywać się pod nadzorem lekarza
anestezjologa, w razie potrzeby z użyciem przenośnego źródła tlenu, pulsoksymetru, innego niezbędnego sprzętu.
§ 17. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym wskazane jest
umieszczanie pacjenta w sali pooperacyjnej (wybudzeń), zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie sali operacyjnej lub bloku operacyjnego. Bezpośredni nadzór nad pacjentem w sali pooperacyjnej (wybudzeń) prowadzą odpowiednio przeszkolone pielęgniarki, którym należy zapewnić środki techniczne umożliwiające stały kontakt z lekarzem anestezjologiem.
Wyposażenie sali wybudzeń zostało określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej w następujący sposób:
„Sala pooperacyjna (wybudzeń) powinna być wyposażona w:
1) wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii,
2) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,
3) respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21100% – co najmniej 1 na salę pooperacyjną (wybudzeń),
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4) elektryczne urządzenie do odsysania – 1 na 3 stanowiska nadzoru
pooperacyjnego”.
Jak wynika z powyższych danych Publiczny Zakład Zdrowotny, w
którym wykonano zabieg operacyjny i w którym pacjentka zmarła, nie
odpowiadał aktualnie obowiązującym standardom, w tym w zakresie:
1. Nieposiadania sali wybudzeń i stąd nie umieszczono chorej po
znieczuleniu w takiej sali;
2. Niewyposażeniu sali, w której leczona była chora po zabiegu operacyjnym, w sprzęt monitorujący, źródło tlenu pod ciśnieniem, ssak oraz
sprzęt resuscytacyjny i inny sprzęt przewidziany dla takiej sali.
3. Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentką po znieczuleniu
nie posiadała przeszkolenia w zakresie resuscytacji potwierdzonego
dokumentem.
4. Sala nie posiadała systemu przywołania lekarza dyżurnego bez
opuszczania sali przez pielęgniarkę.
Powyższe braki organizacyjne mogły być przyczyną niezauważenia stanu zagrożenia życia u leczonej pacjentki i mogły przyczynić
się do jej zgonu.
Prof. dr hab. med. Tadeusz Szreter
Warszawa 20 sierpnia 2003 r.
Sygn. akt I C 10/ 02
Dnia 25 kwietnia 2003 roku
POSTANOWIENIE
Sąd Okręgowy (...)
W składzie:
Przewodniczący: SSO Janina K.
Protokolant: Janina K.
po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2003 roku w (...) na rozprawie
sprawy z powództwa Krzysztofa N.
przeciwko Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warszawa-X
o zapłatę
postanawia
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I. umorzyć postępowanie w sprawie
II. nakazuje wypłacić ze środków Skarbu Państwa – Kasy Sądu Okręgowego (...) na rzecz Krzysztofa N. kwotę 3420 (trzy tysiące czterysta
dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu połowy wpisu sądowego wobec
zawarcia ugody.
Sygn. akt I C 10/ 02
UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 23 listopada 2003 roku powód Krzysztof N. wystąpił
przeciwko Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie o zasądzenie
na swą rzecz tytułem odszkodowania kwoty 17 000 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwoty 15
000 złotych tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie swej sytuacji życiowej. Ponadto Krzysztof N. wniósł o zasądzenie kwoty 12 000
złotych tytułem renty i 60 000 złotych z bliżej określonymi odsetkami
jako zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przy czym ostatnia z wymienionych kwot zgodnie z żądaniem pozwu miała być zasądzona na
rzecz Stowarzyszenia Ofiar Błędów Lekarskich. Uzasadniając żądanie
pozwu powód podniósł, że wskutek zawinionego błędu w postępowaniu personelu medycznego pozwanego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz
złamania w tym Zakładzie standardów medycznych doszło do śmierci
jego 29-letniej córki, Eleonory po wykonanej u niej przez pozwany podmiot operacji wycięcia wyrostka robaczkowego.
Na posiedzeniu sądowym w dniu 25 kwietnia 2003 roku strony sporu zawarły ugodę, w której Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
zobowiązał się do zapłaty na rzecz Krzysztofa N. do dnia 30 kwietnia
2003 roku kwoty 70 000 złotych z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności. Ponadto strony określiły w ugodzie zasady
rozliczenia kosztów procesu i ustaliły, że ugoda wyczerpuje wszystkie
roszczenia Krzysztofa N. do Zakładu Opieki Zdrowotnej powstałe w
związku z leczeniem przez ten Zakład córki powoda i jej śmiercią.
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew,
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lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Wobec zawarcia na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2003 roku
ugody czyniącej bezprzedmiotowym dalsze rozpoznawanie sprawy, Sąd
opierając się na treści powołanego przepisu postanowieniem wydanym
na tym samym posiedzeniu umorzył postępowanie w sprawie.
Sąd zważył, że treść ugody (stanowiącej jedną z umów nazwanych prawa cywilnego) ustalają same strony określając warunki, na jakich godzą
się ukształtować łączący je stosunek prawny. Kontrola Sądu, pełniącego
w formułowaniu treści ugody jedynie funkcję pomocniczą, dokonywana
jest w zakresie podanym przez ustawodawcę w art. 203 § 4 k.p.c., w myśl
którego sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie
się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Na mocy art. 223 §
2 k.p.c. przepis ten stosowany jest odpowiednio do oceny treści ugody
zawartej przed sądem. Ugodę zawartą przez będące w sporze strony na
posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2003 roku Sąd badał więc przez pryzmat
unormowań powołanych wyżej przepisów.
Zdaniem Sądu przedmiotowa ugoda nie jest sprzeczna z prawem,
zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa,
toteż jej zawarcie uzasadniało umorzenie postępowania w sprawie.
Wobec nieujawnienia się żadnych okoliczności, które wskazywałyby na
sprzeczność ugody z prawem lub zamiar obejścia prawa, szerszego rozważenia wymaga zagadnienie sprzeczności postanowień ugody z zasadami współżycia społecznego. Przemawia za tym zarówno treść cytowanych wyżej artykułów 203 § 4 k.p.c. i 223 § 2 k.p.c., jak i szczególny
charakter sporu, w którym zarzucono fakt wyrządzenia szkody przez
pozwaną jednostkę opieki medycznej w związku z wykonywaniem czynności leczniczych.
Sąd zważył, że zawartej ugody nie można uznać za niezgodną z zasadami współżycia społecznego – zarówno jeśli treść ugody oceniać pod
kątem zasadności wystąpienia przez powoda z żądaniem zapłaty, jak i
pod kątem wysokości kwoty ustalonej w ugodzie jako kwota należna
powodowi tytułem naprawienia szkody. Taki wniosek wynika w pierwszym rzędzie z faktu, iż w sprawie wykazano przesłanki odpowiedzialności deliktowej pozwanego Zakładu Opieki Zdrowotnej co do zasady
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przesądzając tym samym kwestię obowiązku naprawienia powodowi
szkody wyrządzonej przez ten Zakład. W szczególności materiał zebrany w postępowaniu dał podstawy do ustalenia zawinionego działania
personelu medycznego pozwanego oraz wadliwej organizacji opieki nad
Eleonorą N. ocenianej w kategoriach winy organizacyjnej Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Za trafnością takiej oceny okoliczności sprawy przemawia w pierwszym rzędzie spostrzeżenie, że pooperacyjnemu nadzorowi nad córką
powoda nie towarzyszyło zachowanie standardów opieki właściwych dla
pacjenta, który przeszedł zabieg operacyjny z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. Wprawdzie zabieg wykonywany na Eleonorze N. nie
był medycznie skomplikowany, jednak, co zostało wyraźnie podkreślone w podzielonej przez Sąd opinii biegłego Prof. Tadeusza Szretera,
nawet w przypadkach „prostych i typowych (...) znieczulenie ogólne
jest stosowane tak, jak w zabiegach bardziej złożonych”. Z uwagi na
możliwość wystąpienia powikłań chirurgicznych lub zaburzeń związanych z podaniem środków znieczulających, „pacjent po wykonanym
zabiegu operacyjnym w znieczuleniu ogólnym, niezależnie od jego rodzaju i rozległości, powinien być umieszczony w sali wybudzeń”. Przeniesienie do oddziału zabiegowego (o niższym standardzie opieki)
mogło nastąpić dopiero po uznaniu przez lekarza anestezjologa, że
„ustąpiło resztkowe działanie środków znieczulających i nie wystąpiły
inne powikłania”. Na potrzebę zachowania takich zasad opieki nad
pacjentem po zastosowaniu znieczulenia ogólnego wskazuje § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego
1998 roku (Dz. U. Nr 37, poz. 215) w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym „w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
wskazane jest umieszczenie pacjenta w sali pooperacyjnej (wybudzeń),
zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie sali operacyjnej lub bloku operacyjnego”. Żadnego z tych zaleceń w sprawowaniu opieki nad chorym
nie zastosowano w przypadku Eleonory N.: pacjentka ta została bezpośrednio po operacji umieszczona w sali pozbawionej niezbędnego wyposażenia medycznego, nieznajdującej się ponadto w sąsiedztwie sali
operacyjnej lub pooperacyjnej.
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Jednocześnie o braku winy po stronie pozwanego nie mogłyby, zdaniem Sądu, świadczyć podnoszone przez niego w toku sprawy trudności
organizacji pracy związane ze zbyt małą liczbą pracowników i z ograniczonymi zasobami środków technicznych, którymi dysponuje Zakład
Opieki Zdrowotnej (w tym – z brakiem miejsc w sali pooperacyjnej w
czasie pobytu w szpitalu Eleonory N.). Nie podejmując w tym miejscu
kwestii, na ile takie wyjaśnienie mogłoby usprawiedliwić odejście od zapewnienia chorej określonych standardów opieki, należy zauważyć, że w
świetle przeprowadzonych dowodów (m.in. treści opinii biegłego) nie
budziło wątpliwości, iż nie podjęto względem Eleonory N. działań, które
były w zasięgu możliwości Zakładu w chwili przebywania tej pacjentki
pod opieką pozwanego i które nie wymagały zwiększenia nakładów finansowych, ale odmiennej, bardziej przemyślanej organizacji funkcjonowania tej jednostki medycznej.
Wobec ograniczonych możliwości Zakładu należało podjąć takie działania, które innymi środkami zmierzałyby do zrealizowania celu zapewnienia Eleonorze N. poziomu opieki właściwego dla stanu jej zdrowia, a
tym samym pozwoliłyby osiągnąć wymagany w tej sytuacji standard leczenia. Na przykład, można było umieścić chorą w pobliżu sali pooperacyjnej,
w bezpośrednim i stałym kontakcie z dyżurującą tam pielęgniarki oraz w
bliskości wyposażenia tej sali, tj. w warunkach umożliwiających natychmiastowe zainicjowanie ratowania życia chorej w razie pogorszenia się stanu
jej zdrowia. Działanie to byłoby zbieżne z założeniami ustawodawcy, leżącymi u podstaw wprowadzenia § 17 cytowanego wyżej Rozporządzenia w
sprawie standardów postępowania (...), a dostrzegającymi potrzebę takiej
organizacji opieki nad chorym, która uwzględniałaby możliwość wykorzystania wyposażenia sali operacyjnej (odpowiednio również pooperacyjnej)
w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, kiedy to sytuacja pacjenta może
być niestabilna, a przez to większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożeń jego życia i zdrowia.
Możliwe było również pozostawienie Eleonory N. w sali innej, niż
pooperacyjna, ale pod stałą opieką pielęgniarki, nie zaś, jak w badanym
przypadku, z zaleceniem sprawdzania stanu pacjentki co 15 minut. W
ostateczności zaś należało zapewnić przynajmniej możliwość natychmiastowego wezwania pomocy przez innego, świadomego chorego, umieszczonego w tej samej sali (gdy tymczasem Eleonorę N. pozostawiono w
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pomieszczeniu samotnie). Podkreślenia wymaga, że w badanym przypadku nie tylko nie zorganizowano stałego nadzoru pielęgniarki, ale także do opieki nad pacjentką skierowano pielęgniarkę nieposiadającą odpowiedniego przeszkolenia. Na ten brak wskazał w opinii Biegły podnosząc, że pozwany Zakład „nie odpowiadał aktualnie obowiązującym standardom” m.in. z uwagi na to, iż „pielęgniarka sprawująca opiekę nad
pacjentką po znieczuleniu nie posiadała przeszkolenia w zakresie resuscytacji potwierdzonego dokumentem”. Było to sprzeczne z treścią zdania 2 powołanego wyżej § 17 Rozporządzenia (...), w myśl którego „bezpośredni nadzór nad pacjentem w sali pooperacyjnej (wybudzeń) prowadzą odpowiednio przeszkolone pielęgniarki, którym należy zapewnić
środki techniczne umożliwiające stały kontakt z lekarzem anestezjologiem”. Wprawdzie przepis ten reguluje wprost kwestię wymagań stawianych pielęgniarkom opiekującym się chorymi w salach pooperacyjnych,
jednak należy go, zdaniem Sądu, uznać za wyznaczający również standard opieki nad Eleonorą N. ponieważ umieszczenie tej chorej z przyczyn faktycznych poza salą pooperacyjną nie powinno zwalniać pozwanego Zakładu z zapewnienia możliwie takiego samego poziomu opieki,
jaki gwarantowany był pozostałym chorym, którzy po wykonaniu im zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym zajmowali miejsca w sali
pooperacyjnej.
Winy pozwanego należy również upatrywać w tym, że wobec braku
miejsc w sali pooperacyjnej nie dokonał narzucającego się w tej sytuacji czasowego wyposażenia pokoju, w którym znajdowała się pacjentka, w oprzyrządowanie niezbędne do podjęcia akcji reanimacyjnej.
Okoliczności powyższe zaakcentował biegły w części ekspertyzy obrazującej odejście przez pozwany Zakład od standardów leczenia i opieki
nad Eleonorą N. Biegły podkreślił mianowicie, że sala zajęta przez tę
pacjentkę po zabiegu operacyjnym nie była wyposażona m.in. w sprzęt
monitorujący, w źródło tlenu pod ciśnieniem, ssak i sprzęt resuscytacyjny. W konsekwencji działania reanimacyjne zostały znacznie opóźnione z uwagi na wybiegnięcie z sali pielęgniarki, która wzywała pomocy lekarza oraz konieczność przetransportowania do pacjentki wózka z
urządzeniami do reanimacji. Te okoliczności potwierdzają wyrażone
wcześniej wnioski o winie strony pozwanej – dyspozycje dotyczące chorej po operacji wydawane były bowiem przez lekarza chirurga ze świa-
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domością, jakimi środkami dysponuje Zakład Opieki Zdrowotnej – m.in.
ze świadomością braku systemu bezpośredniej łączności gabinetu lekarza i pielęgniarki z salą pacjentki oraz odległości między tymi pomieszczeniami, która musiała być pokonana przez pielęgniarkę ze sprzętem reanimacyjnym w chwili stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia
Eleonory N. Przedstawione wyżej okoliczności prowadzą do spostrzeżenia, że personel pozwanego Zakładu działał tak, jakby przyjął błędne, a wręcz bezpodstawne założenie, iż skoro pacjentka jest młoda i
skoro wykonano jej medycznie nieskomplikowany zabieg, nie wystąpią
negatywne dla niej, a możliwe do zaistnienia skutki przeprowadzonej
operacji.
W świetle zaaprobowanej przez Sąd opinii biegłego, ocenianej przez
pryzmat trafności założeń ekspertyzy i przyjętego sposobu wnioskowania, nie budziło również wątpliwości wykazanie związku przyczynowego między szkodą poniesioną przez powoda a opisanym wyżej zawinionym działaniem personelu medycznego pozwanego Zakładu oraz niewłaściwą organizacją opieki nad chorą. O zaistnieniu związku przyczynowego Sąd wnioskował uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy,
w szczególności zaś fakt, że pacjentce w młodym wieku, ogólnie zdrowej wykonano z pomyślnym skutkiem prosty zabieg operacyjny. Po zakończeniu zabiegu i po wybudzeniu chorej nastąpiło istotne pogorszenie stanu jej zdrowia, możliwe jednak do przewidzenia w okresie pooperacyjnym, czyli takie, na które pozwany Zakład winien być przygotowany. Podjęto reanimację, na której nieskuteczność mogło realnie
wpłynąć opóźnione rozpoczęcie akcji ratowania chorej, spowodowane
zbyt rzadkim (co 15 minut) badaniem jej stanu przez pielęgniarkę i
zaniechaniem przez nią natychmiastowej reanimacji Eleonory N. Pielęgniarka wybiegła wezwać lekarza i przywieźć wózek reanimacyjny,
ponieważ personel pozwanego Zakładu nie zapewnił odpowiedniego
w okresie pooperacyjnym sprzętu medycznego jako zaplecza ewentualnej akcji reanimacyjnej.
Wszystkie powyższe fakty ocenione zostały przez Sąd na tle pozytywnego wyniku operacji i braku negatywnych rokowań co do stanu
chorej po wykonanym zabiegu, ponadto zaś na tle nieujawnienia jakichkolwiek danych o takich uwarunkowaniach osobistych chorej, które zwiększałyby ryzyko komplikacji pooperacyjnych i utrudniały leka-
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rzowi pełne rozeznanie w stanie zdrowia pacjentki w sytuacji nagłej
potrzeby wykonania operacji. W tych okolicznościach, wobec niewykazania lub choćby uprawdopodobnienia innych przyczyn śmierci Eleonory N. brak jest innego logicznego uzasadnienia tego faktu (a w konsekwencji powstania szkody po stronie Krzysztofa N.), niż powiązanie
go z zawinionym działaniem pozwanego, polegającym m.in. na odejściu w opiece nad pacjentką od standardów opieki właściwych dla przypadków zastosowania znieczulenia ogólnego. Skoro – jak wyjaśnił biegły – „po zakończonym znieczuleniu w organizmie pacjenta pozostają
pewne stężenia leków używanych do znieczulenia, które mogą doprowadzić do zaburzenia czynności życiowych”, a nie podjęto działań zapewniających możliwość przeprowadzenia szybkiej i efektywnej reanimacji, przyczyn szkody należy upatrywać w zaniedbaniach pozwanego
w zakresie organizacji opieki oraz w błędnej decyzji chirurga co do sposobu wykonywania nadzoru medycznego nad Eleonorą N. Fakty te
wpłynęły ostatecznie na nieskuteczną reanimację córki powoda.
Przedstawione wyżej wnioskowanie pozwala rozstrzygnąć o zaistnieniu podstaw odpowiedzialności deliktowej Zakładu Opieki Zdrowotnej;
skoro zaś pozwany był zobligowany do naprawienia wyrządzonej szkody,
potwierdzeniu tego faktu w ugodzie i ustaleniu obowiązku zapłaty na
rzecz ojca zmarłej, Krzysztofa N. nie można postawić zarzutu niezgodności z zasadami współżycia społecznego.
O sprzeczności ugody z powołanymi wyżej zasadami nie mogłoby
również, zdaniem Sądu, świadczyć określenie przez strony, że kwotą
należną powodowi tytułem naprawienia szkody będzie suma 70 000 złotych. Nieskuteczny byłby przy tym, zdaniem Sądu, zarówno zarzut niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zawyżenia, jak i zaniżenia tej sumy. Co dotyczy tej części roszczeń ujętych w ugodzie, które
obejmują zwrot kosztów pogrzebu, kremacji oraz kosztów leczenia powoda w poradni psychologicznej, nie budziła wątpliwości wysokość tych
należności, wykazanych rachunkami. Na etapie ustalenia warunków
ugody strona powodowa argumentowała, że brak uzasadnionych przyczyn, aby powód rezygnował z pełnego zwrotu poniesionych już wydatków; należy zatem uznać, że suma ostatecznie zaaprobowana w ugodzie przez strony ujmowała całkowity zwrot wspomnianych kwot. Jeśli
zaś chodzi o pozostałą sumę (53 000 złotych), obejmującą odszkodo-
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wanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej powoda i rentę, za
wnioskiem o niewygórowanej i jednocześnie niezaniżonej wysokości tej
kwoty przemawia ocena sytuacji rodzinnej i majątkowej, w jakiej obecnie znalazł się Krzysztof N.
Powód, będący mężczyzną starszym i samotnym, stracił swą jedyną
córkę, z którą do tej pory mieszkał i wspólnie prowadził gospodarstwo
domowe. W szerszym ujęciu powód stracił również wparcie w starości ze
strony najbliższej sobie osoby. Eleonora N. dobrowolnie i stale dostarczała powodowi środków utrzymania – ponieważ uzyskiwała wysokie
zarobki, w istotny (a jak wynika z treści zeznań powoda – wręcz zasadniczy) sposób przyczyniała się do ponoszenia kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Konsekwencją śmierci Eleonory N. była nie tylko
konieczność przejęcia przez powoda ciężaru wszystkich opłat, dotychczas finansowanych z zarobków córki, ale też drastyczne załamanie nerwowe Krzysztofa N., które spowodowało utratę jego dotychczasowej pracy
i przyczyniło się do nieskuteczności poszukiwania nowego zatrudnienia.
Wskutek opisywanych zdarzeń pogorszył się stan zdrowia powoda, zintensyfikowały się zwłaszcza poprzednio odczuwane przez niego dolegliwości związane z cukrzycą. W tej sytuacji za niesprzeczne z zasadami
współżycia społecznego winno być, zdaniem Sądu, uznane takie ustalenie w ugodzie kwoty należnej powodowi, które pozwoli mu we własnym
zakresie rozpocząć pracę zawodową oraz przynajmniej częściowo zmniejszyć uszczerbek finansowy związany z samodzielnym ponoszeniem kosztów utrzymania.
Jak wynika z ustaleń poczynionych w postępowaniu, zarówno w wymiarze materialnym (opisanym wyżej), jak i emocjonalnym, znacznie
pogorszyła się sytuacja życiowa powoda. Krzysztof N. był bowiem bardzo silnie uczuciowo związany ze swą jedyną córką i głęboko odczuł jej
śmierć. Na zwiększenie przeżyć powoda związanych ze stratą najbliższej mu osoby wpłynęła również obecność powoda w szpitalu w trakcie
pogorszenia się stanu zdrowia Eleonory N. i podjęcia wobec niej akcji
reanimacyjnej – tym bardziej, że fakty te miały miejsce po wcześniejszym zapewnieniu powoda przez lekarza o dobrej kondycji córki po
operacji. Istotne znaczenie dla zobrazowania sytuacji, w której znalazł
się powód, prowadzącej do wspomnianego wyżej załamania nerwowego, ma również uświadomienie sobie skali zaniedbań w organizacji funk-
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cjonowania pozwanego Zakładu i niedołożenia należytej staranności w
opiece nad chorą. Ocena stanu sprawy prowadzi bowiem do wniosku,
że nawet podjęcie prostych czynności przez personel medyczny pozwanego pozwoliłoby prawdopodobnie uniknąć tragedii, jakiej doznała
Eleonora N. i jej ojciec. Zestawienie stopnia zawinienia w działaniach
Zakładu Opieki Zdrowotnej z ogromem (w relacjach osobistych – wręcz
niewymiernego) uszczerbku, uzasadnia tym większe poczucie krzywdy
i rozgoryczenia, wyrażane przez Krzysztofa N. w toku postępowania.
Szczególnie jeśli zważyć, że od pozwanego oczekiwane było udzielenie
efektywnej pomocy, a zwróceniu się o podjęcie interwencji medycznej
towarzyszyło zaufanie, iż powierzone zdrowie i życie będą chronione z
zachowaniem wszelkich standardów leczenia i zasad sztuki medycznej.
Wobec powyższego Sąd uznał, że postanowieniom zawartej między stronami ugody nie można postawić zarzutu niezgodności z zasadami współżycia społecznego. Nie znajdując również podstaw do uznania ugody za
sprzeczną z prawem lub prowadzącą do obejścia prawa, Sąd na mocy powołanego wyżej art. 355 k.p.c. w punkcie I postanowienia umorzył postępowanie w sprawie. W punkcie II postanowienia z dnia 25 kwietnia 2003
roku Sąd zgodnie z dyspozycją art. 36. 1. pkt 2 b) Ustawy z dnia 13 czerwca
1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 20
czerwca 1967 roku ze zmianami) wobec zawarcia ugody nakazał wypłacić
ze środków Skarbu Państwa na rzecz Krzysztofa N. kwotę odpowiadającą
połowie uiszczonego przez powoda wpisu sądowego.
Z uwagi na powyższe Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.
Dr n. prawn. Beata Janiszewska
KOMENTARZ
I. W sprawie, o którą chodzi, z pozycji poszkodowanego występował
osierocony ojciec jedynej córki, która jego zdaniem poniosła śmierć w
rezultacie zaniedbań lekarskich. Nie jest to wcale oczywiste, skoro nie
zostało dowiedzione, że natychmiastowa reanimacja uratowałaby jej
życie. Jest to jednak wysoce prawdopodobne, a jednocześnie katalog
uchybień szpitalnych wypunktowanych przez biegłego dość silnie przemawia do wyobraźni.
Poszkodowany dochodził roszczeń dwojakiego rodzaju. Po pierwsze
– naprawienia szkód o charakterze majątkowym, czyli możliwych do
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obliczenia w pieniądzu, a doznanych na skutek utraty tzw. żywiciela;
chodzi o osobę, przeważnie najbliższą, która za życia dostarczała poszkodowanemu środków utrzymania. Z punktu widzenia zasadności
roszczeń prawie równorzędnie traktowana jest w tym zakresie alimentacja wynikająca z ustawowego obowiązku (obarczającego najbliższych
krewnych) z alimentacją dobrowolną, od takiego obowiązku niezależną1 . W niniejszej sprawie do utrzymania poszkodowanego przyczyniała się córka wspólnie z nim zamieszkująca i pozostająca we wspólnocie
domowej, a więc wspólnie z nim ponosząca koszty mieszkania i wyżywienia, co nazywa się wspólnym gospodarstwem domowym. Tak więc
śmierć córki niewątpliwie pogorszyła sytuację materialną ojca. Gdyby
w sprawie nie zawarto ugody, trzeba by dla żądanej kwoty wykazać bezpośrednie uzasadnienie ekonomiczne: ile zarabiała córka, ile zarabiał
ojciec, ile wynosiły ich wspólne wydatki „na życie” oraz ile wynoszą i z
czego wynikają dodatkowe środki potrzebne choremu na cukrzycę.
Po drugie – poszkodowany dochodził pieniężnego zadośćuczynienia
za krzywdę, potocznie zwaną stratą moralną: utracił jedyną najbliższą
osobę, co można zakwalifikować jako uszczerbek na dobrach osobistych2 . Powszechnie przecież wiadomo, źródłem jakich negatywnych
doznań jest zazwyczaj śmierć osoby najbliższej. W tym przypadku chodziło o jedyne dziecko, w efekcie czego schorowany i leciwy już ojciec
pozostał sam na świecie. Osobistej krzywdy nie da się rzecz jasna wyliczyć w pieniądzu, przyjęło się jednak rozsądne rozumowanie, że mimo
to zadośćuczynienie powinno być w pieniądzu wyrażone, bo jest to środek najbardziej uniwersalny. A to doprowadziło do nadania prawnej
podstawy roszczeniom o pieniężne zadośćuczynienia niektórych krzywd.
Sądy orzekające nie mają co prawda obowiązku przyznawania zadośćuczynień za krzywdy (art. 448 k.c. i inne powiadają, że sąd może...),
jednak praktyka pokazuje, że zadośćuczynienia takie są zasądzane bez
większych zahamowań, zwłaszcza gdy krzywda jest oczywista i w spo1
Art. 446 § 2 kodeksu cywilnego: „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek
alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym
zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego
zasady współżycia społecznego”.
2
Art. 448 k.c.: „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste
zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na
jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny...”
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łecznym odczuciu dotkliwa. Osobną kwestię stanowią konkretne sumy,
które mogą być niższe lub wyższe, co zależy nie tylko od skali krzywd,
ale również od ogólnego poziomu życia: by zadośćuczynienie okazało
się znaczące dla każdej ze stron.
Tak wyglądają w skrócie szkody i krzywdy doznane przez powoda.
Pierwszą przesłanką żądania odszkodowań jest bowiem zawsze udowodnienie szkód. To jednak nie wystarczy, ponieważ nie każda szkoda pociąga za sobą obowiązek jej naprawienia. Musi po temu istnieć wyraźna
podstawa prawna. Została ona wskazana w pozwie: art. 420 k.c., uchylony w 2004 r3 . To oczywiście nie przeszkadza, o ile szkoda została wyrządzona w okresie jego obowiązywania. Sygnatura akt sprawy wskazuje, że
powództwo zostało wniesione na początku roku 2002. Stroną pozwaną w
sprawie był szpital – Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-X, czyli samodzielny publiczny zoz wyposażony w osobowość prawną: podmiot fikcyjny, ale określony tak, by nie było wątpliwości, iż chodzi o państwową
osobę prawną. Dawny art. 420 k.c. nakładał obowiązek naprawienia szkód
(i krzywd) na państwową osobę prawną, jeżeli zostały one wyrządzone
przez jej funkcjonariusza. Na użytek tego i innych przepisów za funkcjonariuszy uważało się w szczególności członków personelu medycznego.
Obecnie, po zmianie przepisów, pojęcie funkcjonariusza mocno straciło
na znaczeniu. W celu ustalenia odpowiedzialności deliktowej osoby prawnej należy stwierdzić albo winę jej organu (art. 416 k.c.), albo konkretnego podwładnego (art. 430 k.c.), albo też zawiniony wybór niewłaściwego
wykonawcy (art. 429 k.c.). We wszystkich tych przypadkach zarówno obecnie, jak pod rządem dawnych przepisów, kwestia sprowadza się do stwierdzenia uchybień po stronie pozwanej i to uchybień zawinionych: czy to
zawinionych błędów medycznych, czy to zawinionych wad z sferze organizacji opieki nad pacjentem.
Zarzut zawinienia można co do zasady postawić tylko konkretnej
osobie, ponieważ tzw. subiektywna przesłanka zawinienia oznacza (w
dużym uproszczeniu) niewłaściwe nastawienie psychiczne do tego, co
się zrobiło lub czego zaniechało. Warunkiem koniecznym postawienia
zarzutu winy w prawie cywilnym jest zatem ustalenie osoby sprawcy
(tak samo zresztą jak w prawie karnym – gdy nie schwytano przestępcy,
3
Art. 420 k.c.: „Jeżeli szkoda została wyrządzona przez funkcjonariusza państwowej osoby prawnej,
odpowiedzialność za szkodę ponosi zamiast Skarbu Państwa ta osoba prawna”.
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nie ma o czym mówić). Przy okazji warto wspomnieć, że niedostateczne kwalifikacje u fachowca w danej dziedzinie uważane są za przejaw
niewłaściwego nastawienia psychicznego i w razie stwierdzonego uchybienia przesądzają o jego winie (czyli znamionują w najlepszym razie
niedbalstwo).
Jedyną osobą bezpośrednio kontrolującą stan Eleonory N. po operacji była pielęgniarka o kwalifikacjach, jak należy się domyślać, standardowych. Biegły orzekł, że powinna by to być pielęgniarka wyżej wykwalifikowana, najlepiej anestezjologiczna, a opiekę należało zorganizować jako ciągłą, a nie periodyczną (w omawianej sprawie pielęgniarka miała pojawiać się w separatce co 15 minut). Fachowcowi można
jednak zarzucić niefachowość tylko jeżeli podejmuje się czynności fachowych nie mając po temu kwalifikacji. Pielęgniarka wykonywała polecenia przełożonych adresowane do zwykłej pielęgniarki. W sytuacji
zagrożenia natychmiast pobiegła po pomoc, więc jej samej nie można
nic zarzucić. Na pytanie, kto zaordynował niewystarczającą, zdaniem
biegłego, opiekę nad pacjentką, odpowiedź mogłaby być trudna. W
sprawie ustaleń takich nie poczyniono. Ciężar udowodnienia wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy obarcza w tym przypadku poszkodowanego powoda. Wymyślony ZOZ Warszawa-X najpewniej jest
zwykłym, czyli niemiłosiernie zatłoczonym szpitalem chirurgii urazowej, borykającym się z brakiem środków, sprzętu i personelu, gdzie
panuje ruch jak na Marszałkowskiej, personel mija się w biegu, a jedyne pielęgniarki anestezjologiczne są cały czas potrzebne na sali operacyjnej i pooperacyjnej (która była zapełniona do ostatniego miejsca).
Wobec tego ustalenie osób odpowiedzialnych za taką, a nie inną organizację, jest dla osoby z zewnątrz niepodobieństwem.
Na tle tego rodzaju okoliczności faktycznych zrodziła się w doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądowym koncepcja tzw. winy anonimowej, występującej też w wariancie znanym jako wina organizacyjna. z
punktu widzenia strony przeciwnej ma ona tę niebywałą zaletę, że nie
wymaga ustalenia konkretnych sprawców. Wystarczy udowodnić uchybienia w warunkach gdy, by posłużyć się pojęciem z literatury kryminalnej, krąg podejrzanych jest znany i zamknięty: na poczcie, w szpitalu, na komendzie policji, w zakładzie karnym. To wystarcza na użytek
odpowiedzialności odszkodowawczej dla celów przypisania „winy” oso-

118

Prawo i Medycyna 3/2005 (20, vol. 7)

...bo na sali pooperacyjnej zabrakło miejsc – proces cywilny o odszkodowanie...

bie prawnej, do której należy placówka: Skarbowi Państwa, gminie,
spółdzielni, spółce akcyjnej czy z ograniczoną odpowiedzialnością lub
samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej.
Zarówno biegły w swej opinii jak sąd w uzasadnieniu wyroku byli
zgodni co do tego, że uchybienia w opiece medycznej miały miejsce i
nawet w warunkach zatłoczenia i pewnych niedostatków sprzętu oraz
personelu dałoby się tego uniknąć. Wobec tego można stwierdzić zawinione (przez zaniedbanie) wyrządzenie szkód.
Do wyjaśnienia pozostało wreszcie zagadnienie, czy szkody pozostają normalnym następstwem zawinionych uchybień ze strony szpitala4 , a więc, czy to one właśnie były przyczyną zejścia śmiertelnego Eleonory N. Jak już wspomniałam na początku, nie jest to absolutnie pewne; a to dlatego, że brakuje pewnych przydatnych informacji. Nie przeprowadzono sekcji zwłok, więc nie wiadomo, co właściwie stanowiło
przyczynę śmierci, nie istnieje też wymagana dokumentacja anestezjologiczna, znana jako karta znieczulenia. Wiadomo natomiast, że u pacjentki doszło do zatrzymania czynności serca, a akcja reanimacyjna
(resuscytacyjna) została podjęta później niż powinna i nie przyniosła
efektu. W świetle powyższego sąd miał podstawy do przyjęcia tzw. dowodu prima facie5 : iż śmierć została spowodowana przez to, że pacjentkę
pozostawiono bez właściwej opieki i przy nagłym pogorszeniu reanimację podjęto za późno. Przyczyna śmierci może być inna, ale danych
brak i to z powodów leżących po stronie szpitala: z powodu nieprowadzenia karty znieczulenia nie wiadomo, czy u pacjentki nie występowały dolegliwości zwiększające ryzyko powikłań pooperacyjnych, zaś z
powodu niezawiadomienia prokuratora o nagłej śmierci i niezaordynowania sekcji zwłok nie wiadomo na pewno, co spowodowało zatrzymanie akcji serca. Zatem w oparciu tylko o istniejący materiał dowodowy sąd uznał, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci była
spóźniona reanimacja, skoro jednocześnie wiadomo, że pacjentka była
młoda i zdrowa, a operacja „się udała”.
Stanowisko zajmowane w sprawie przez stronę pozwaną znane jest
pośrednio jedynie z uzasadnienia wyroku. Szpital tłumaczył się rutyno4
Art. 361 § 1 k.c.: „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”.
5
Zob. B. Janiszewska: Dowodzenie w procesach lekarskich (domniemania faktyczne i reguły wnioskowania prima facie), [w] „Prawo i Medycyna” nr 2/2004, s.112 i n.
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wo: przepełnieniem, brakiem sprzętu i niedostatkiem personelu, co
samo w sobie nie usprawiedliwia, bo zwrócono uwagę, że nawet z tak
marnym zapleczem dałoby się zapewnić właściwą opiekę – wystarczyło
trochę pomyśleć. Ponieważ w sprawie strony zawarły ugodę sądową,
czynności sądu były skoncentrowane na badaniu postanowień ugody
pod kątem zgodności z przepisami procedury sądowej w sprawach cywilnych6 . Ugodowe zakończenie sporu przed sądem pojawia się zazwyczaj na pewnym etapie postępowania, gdy wiadomo już, że każda ze
stron ma „trochę racji”, więc powód i pozwany decydują się na pewne
ustępstwa. W naszej sprawie poszkodowany zgodził się na sumę niższą
o ok. 30 %, ale za to płatna od razu, bez czekania na wynik procesu.
Zadaniem sądu było upewnić się, czy ugoda tej treści nie stanowi nadużycia w świetle zgromadzonego materiału dowodowego. Sąd uznał
warunki ugody za, mówiąc w uproszczeniu, uczciwe, skoro opinia biegłego była niekorzystna dla strony pozwanej, zaś ustępstwo finansowe
wyjednane u poszkodowanego – stosunkowo niewielkie i jednocześnie
pokrywające w całości poniesiony uszczerbek majątkowy.
Gdyby szpital przyjął w sprawie postawę sztywną i nieprzejednaną,
tzn. zaprzeczał wszystkiemu i żądał oddalenia powództwa – postępowanie dowodowe toczyłoby się dłużej i musiałoby być bardziej drobiazgowe, zwłaszcza w części dotyczącej oszacowania strat. W rezultacie zasądzona kwota mogłaby być niższa, ale za to powiększona o odsetki ustawowe liczone od daty wniesienia pozwu, czyli za cały czas toczącego się
postępowania (w praktyce za co najmniej 3-4 lata, bo tyle trwają i to przy
sprzyjających okolicznościach cywilne procesy odszkodowawcze). Ponadto
pozwany jako strona przegrana zostałby obciążony w całości kosztami
postępowania, w szczególności kosztami opinii biegłych oraz wynagrodzeniem adwokata strony przeciwnej. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ wiadomo z praktyki, że ugody sądowe są w naszej rzeczywistości
zjawiskiem rzadkim. Niniejsza sprawa została zaprojektowana, poprowadzona i rozstrzygnięta w sposób modelowy, aby pokazać, co w tego
rodzaju procesach może i powinno być zrobione. Naprawdę jednak dążenie do ugody jest przez strony traktowane jako oznaka słabości, a pełnomocnicy procesowi publicznych zozów nie bacząc na rosnące koszty
6
Chodzi tutaj o art. 223 § 2 w związku z art. 203 § 4 kodeksu postępowania cywilnego, z których
wynika, że sąd może odmówić zatwierdzenia ugody zmierzającej do obejścia prawa, sprzecznej z prawem
lub z zasadami współżycia społecznego.
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wnoszą o powołanie piątego czy szóstego z kolei biegłego, który może
wreszcie przyzna, że uchybienia nie są aż tak jednoznaczne7 .
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że omawiana sprawa należy do zakresu organizacji opieki medycznej. Dlatego opinia biegłego
mogła być tak jednoznaczna: że na podstawie obowiązujących standardów wiadomo, co powinno było być i czego nie dopełniono. Gdy chodzi o sprawy błędów czysto medycznych, bywa gorzej: biegli nierzadko
wydają opinie mętne, wewnętrznie sprzeczne, a przesłuchiwani na rozprawie stosują taktykę uników. Wówczas nawet sędziemu – lekarzowi z
Okręgowego Sądu Lekarskiego może być trudno przyprzeć takiego biegłego do muru.
Gdyby do ugody nie doszło, pozwany szpital mógłby próbować zakwestionowania przyjętej przyczyny śmierci Eleonory N. W tym celu
jednak trzeba by było udowodnić inną konkretną przyczynę co najmniej
równie prawdopodobną. Procesja powołanych biegłych mogłaby wymienić całą litanię takich przyczyn śmierci pooperacyjnej, na które nie
pomoże żadna reanimacja. Tutaj jednakże musiałby być przekonująco
przeprowadzony tzw. przeciwdowód: nie że chora mogła umrzeć także
z innych przyczyn, lecz że właśnie zmarła z przyczyn innych niż podane
przez stronę przeciwną lub też, że inna przyczyna jest na podstawie
posiadanych danych tak samo możliwa. Najsłabszym z punktu widzenia powoda ogniwem w opinii biegłego jest konkluzja, iż „braki organizacyjne mogły być przyczyną niezauważenia stanu zagrożenia życia u
leczonej pacjentki i mogły przyczynić się do jej zgonu”. Tyle że nic więcej i tak nie da się stwierdzić, bo dokumentacja anestezjologiczna niekompletna (lub w ogóle jej nie ma), a sekcja zwłok niezrobiona. I tak
szpital nie dopełnił formalności na swoją własną niekorzyść. Chora
mogła równie dobrze umrzeć po, dajmy na to, zjedzeniu bułeczki przyniesionej przez troskliwego tatę8.
II. W uzasadnieniu powództwa poszkodowany zastosował dość często spotykaną taktykę zwalczania totalnego, aby nie pozostawić na pozwanym ani przysłowiowej suchej nitki. Oprócz zaniedbań natury organizacyjnej powoływał kilkakrotnie błędy typu medycznego, których
7
Na ten temat także B. Janiszewska: Aktualne zagadnienia procesów lekarskich (przegląd orzecznictwa) [w] „Prawo i Medycyna” nr 1/2004, s. 53.
8
Historia zasłyszana: bułeczkę podali członkowie rodziny pacjentowi leżącemu na OIOMie. OIOM
nie pomógł.
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wszakże ani nie udowodnił sam, ani nie znalazły one potwierdzenia w
opinii biegłego: że córkę skierowano na appendoctomię bez przeprowadzenia podstawowych badań. Nie ma to, jak się wydaje, związku z jej
śmiercią po operacji. Teoretycznie można sobie wyobrazić błędne usunięcie zdrowego wyrostka robaczkowego i pozostawienie w organizmie
innego ogniska zapalnego, co doprowadziłoby do zgonu, jednak powód nawet tego nie uprawdopodobnił. Istniejąca dokumentacja medyczna wskazuje, że appendoctomia była, jak mawiają prawnicy sądowi, konieczna i uzasadniona.
Drugim zarzutem strony powodowej było złamanie wobec pacjentki
podstawowych standardów medycznych, tj. niezapewnienie właściwych
warunków pooperacyjnych. Znalazło to potwierdzenie w opinii biegłego i ma znaczenie, ponieważ najprawdopodobniej doprowadziło do
zdarzenia, w rezultacie którego ojciec nieboszczki doznał szkód. Gdyby nie to, wyłącznie legitymowanym do stawiania takich zarzutów byłby sam pacjent, naruszony w swych osobistych prawach pacjenta. W
zwykłych warunkach ani ojciec, ani inny członek rodziny nie może występować w zastępstwie dorosłej osoby, której dobra osobiste zostały
naruszone, nawet jeżeli osoba ta z przyczyn oczywistych nie może zrobić tego sama. W omawianej sprawie ojciec dochodził ochrony swoich
dóbr osobistych.
Na koniec powód zarzucał „błąd w sztuce lekarskiej” polegający na
niewłaściwie podjętej akcji reanimacyjnej. Poszkodowany nie udowodnił jednak, że reanimację prowadzono niewłaściwie; twierdził tylko, że
za późno, bo pielęgniarka straciła cenny czas przez to, że pobiegła po
pomoc zamiast rozpocząć reanimację sama. W sprawie ustalono, że
pielęgniarka nie miała udokumentowanego przeszkolenia w zakresie
reanimacji, więc jedyne, co w tych nędznych warunkach mogła zrobić zrobiła. Reanimacji opóźnionej z przyczyn organizacyjnych nie można
uznać za błąd „w sztuce lekarskiej”, aczkolwiek zastosowana terminologia jest tutaj bez znaczenia. W każdym razie z trzech postawionych
zarzutów uzasadniony okazał się tylko zarzut drugi.
Właściwym procesowo sposobem na ustosunkowanie się do zarzutów strony powodowej jest albo ustne przedstawienie własnego stanowiska na pierwszej rozprawie albo też – jeszcze przed tą rozprawą złożenie fakultatywnego z punktu widzenia procedury pisma: odpowie-
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dzi na pozew. Stronę reprezentowaną przez adwokata lub radcę prawnego sąd może do tego zobowiązać; może też zażądać odpowiedzi na
pozew w sprawie, którą uzna za zawiłą. Ponadto odpowiedź na pozew
wolno złożyć każdemu pozwanemu, który ma taką wolę. W niniejszej
sprawie odpowiedź na pozew nie wpłynęła, chociaż mogła, co samo w
sobie jeszcze nic nie znaczy. Odpowiedź na pozew jest użyteczna zwłaszcza wówczas, gdy w skomplikowanej sprawie pozwany chce szczegółowo odeprzeć zarzuty pozwu, by na pierwszej rozprawie jego stanowisko nie budziło wątpliwości. Standardową taktyką odmownych odpowiedzi na pozew (bo przecież można też powództwo uznać) jest zwalczanie zarzutów strony przeciwnej, nawet tych całkiem głupich i absurdalnych, metodą przypominajacą nalot dywanowy. Wbrew pozorom jest
to do pewnego stopnia uzasadnione: art. 230 k.p.c. stanowi, iż „gdy
strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach,
sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za
przyznane”. Wobec tego tzw. ostrożność procesowa nakazuje kwestionować wszystko, co twierdzi strona przeciwna, bo w przeciwnym razie
może to zostać przez sąd potraktowane jako przyznane bez potrzeby
udowadniania. W sprawie, o której mowa, szpital przypuszczalnie nie
zajął jednoznacznie negatywnego stanowiska, skoro jednak doszło do
wydania opinii przez biegłego – musiał wnosić o oddalenie powództwa
przynajmniej w części.
Na zakończenie można dodać, że sąd orzekający w sprawie nie ma
obowiązku z własnej inicjatywy dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Postępowanie zamyka się, gdy sąd uzna sprawę za
dostatecznie wyjaśnioną (art. 224 k.p.c.), tak więc uporczywe milczenie
lub wręcz nieobecność strony może ostatecznie zadziałać na jej niekorzyść. Obowiązek wskazywania dowodów spoczywa na stronach (art.
232 k.p.c.), a dopuszczenie dowodu z urzędu zależy od dobrej woli sądu.
Sąd uznał za udowodnioną przyczynę zgonu, która w świetle zgromadzonego materiału wydawała się najbardziej prawdopodobna. Nie
musiało tak być, ale zaniedbania organizacyjne stanowiły okoliczność
obciążającą. Kwota 70 000 zł ustalona w ugodzie jest rozsądna i niewygórowana, zważywszy że poszkodowany znalazł się bez pracy. Wydane
orzeczenie stanowi modelowy przykład dydaktyczny. Przydałby się, żeby
linia orzekania w podobnych sprawach była właśnie taka, a uzasadnie-
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nia wyroków równie solidne i precyzyjne. Przydałoby się również, by
pozwani wykazywali taką elastyczność co do rozwiązań ugodowych.
Praktyka jest jednak taka, że placówki albo, mówiąc kolokwialnie, idą
w zaparte, albo w najlepszym razie proponują w ramach ugody jakieś
śmieszne grosze. Procesy ciągną się latami, a ekonomiczny ciężar odszkodowań w ten czy inny sposób obarcza i tak podatników. Takie modelowe rozwiązanie można zatem włożyć między bajki opowiadane ku
pokrzepieniu serc studentom prawa i medycyny.
Dr n. prawn. Maria Boratyńska
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Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 2 października 2003 rr.,., I ACa 369/03

1. Niepoinformowanie pacjenta przez lekarzy o sposobie przeprowadzenia zabiegu gastroskopii i ewentualnych powikłaniach
jest bezprawne (jako naruszające obowiązujące normy) i zawinione (jako celowe zatajenie informacji w obawie, że pacjent
nie wyrazi zgody na zabieg ze względu na możliwość powikłań).
2. Wina lekarza przeprowadzającego zabieg „inwazyjny” wymagający zgody pacjenta może polegać na wykonaniu go niezgodnie
z zasadami sztuki lekarskiej lub też przeprowadzeniu go bez uzyskania świadomej zgody chorego po rzetelnym poinformowaniu
o „technicznej” stronie zabiegu i ewentualnym jego ryzyku.

Uzasadnienie
Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2003 r. Sąd Okręgowy
w Lublinie zasądził od Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Nr 4 w L. na rzecz A. S. kwotę 20.000 złotych z ustawowymi odsetkami (...).
Od marca 1999 r. powódka A.S. zaczęła uskarżać się na brak apetytu, któremu towarzyszyła podwyższona temperatura (dochodząca do
40 stopni). Z powodu ograniczenia spożywania posiłków powódka zaczęła chudnąć. W związku z tym, że wyżej opisanym objawom towarzyszyły również bóle gardła, jej córka lekarz dermatolog podjęła decyzję
o leczeniu matki w „kierunku” zapalenia górnych dróg oddechowych.
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Mimo zastosowanej terapii antybiotykowej stan A.S. nie ulegał poprawie (...). W związku z tym, po konsultacji z lekarzem ogólnym, który
zdecydował o konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań, a
to m.in. ze względu na podejrzenia nowotworu przewodu pokarmowego, powódkę skierowano na badania diagnostyczne do szpitala przy ul.
K. Z zapisu historii choroby wynika, iż powodem jej hospitalizacji w dniu
przyjęcia, tj. 25.05.1999 r. – na oddział chorób wewnętrznych tegoż szpitala było „narastające od koło 3 tygodni osłabienie, gorączka 39 stopni,
brak apetytu oraz dolegliwości bólowe w dołku podsercowym”. Powódka podała również, iż okresowo występują u niej nudności oraz wymioty.
W trakcie pobytu w szpitalu powódka została poddana badaniom diagnostycznym w tym również zabiegowi gastroskopii, na który to zabieg
wyraziła zgodę. Jako „wyleczoną z poprawą” wypisano ją w dniu 21 czerwca 1999 r., z zaleceniem przeprowadzenia zabiegu kolonoskopii (badanie jelita grubego), okresowej kontroli w poradni gastrologicznej. Zalecono jej też stosowanie odpowiednich leków.
W związku z tym, iż przeprowadzone badania nie dały pełnej odpowiedzi na pytanie o przyczyny pogorszenia stanu zdrowia powódki, a
tym samym nie można było podjąć skutecznego leczenia farmakologicznego, powódka po konsultacji z córką i lekarzem ogólnym zdecydowała się na poddanie się dalszym zabiegom i badaniom diagnostycznym, z tym że przeprowadzone one miały być w pozwanym szpitalu.
„Przyjęcie” do szpitala poprzedzone było „wizytą” powódki, której towarzyszyła córka, w przychodni przyszpitalnej. W trakcie badań córka
powódki informowała lekarza, że „zależy” jej, aby u matki przeprowadzono zabieg tomografii komputerowej przewodu pokarmowego, a nie
ponowną gastroskopię czy też zaleconą kolonoskopię.
W dniu przyjęcia powódki do Kliniki Gastroenterologii pozwanego
szpitala, powódka uskarżała się na utrzymujące się od około 6 miesięcy
kwaśne odbijanie, także na czczo, brak apetytu, nudności i zaparcia. Po
wykonaniu badań podstawowych w dniu 15 lipca 1999 r. – z uwagi na
ich wyniki, a nadto zgłaszane przez powódkę dolegliwości oraz obniżenie parametrów morfologii krwi – według lekarza „prowadzącego” istniało wskazanie do wykonania pełnych badań z zakresu diagnostyki
przewodu pokarmowego, w tym również zabiegu gastroskopii. Powódka o zamiarze poddania jej zabiegowi gastroskopii dowiedziała się od
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lekarza prowadzącego H. C.-L., która poinformowała ją, iż będzie on
polegał na „oglądaniu żołądka” i pobraniu wycinka. A.S. nie została
poinformowana o ryzyku, z jakim wiąże się ten zabieg, ani o ewentualnych powikłaniach, jakie po jego przeprowadzeniu mogą wyniknąć. Brak
informacji na temat ewentualnych powikłań i ryzyka operacyjnego, ze
strony lekarza prowadzącego był celowy, albowiem zdawała ona sobie
sprawę, iż jeśli te informacje będą podane, to „pacjent się nie zgodzi”.
Powódka nie została również poinformowana o „technicznej” stronie
zabiegu, któremu miała się poddać – nie wyjaśniono jej, na czym w
zasadzie polegać ma badanie i jaki jest techniczny sposób jego przeprowadzenia.
W dniu 15 lipca 1999 r. powódka została poddana zabiegowi gastroskopii, który przeprowadzony został przez doświadczonego lekarza z
25-letnią praktyką (...). Po zakończeniu zabiegu, powódka wyszła o
„własnych siłach” z gabinetu zabiegowego i udała się do sali ogólnej.
Po kilku krokach „zaczęła się chwiać”. Powódka myślała, że jest to spowodowane głodem, albowiem na długi czas przed zabiegiem nie mogła
spożywać posiłków. Po wejściu do sali podano jej obiad. Po kilku chwilach zaczęła odczuwać trudny do opisania ból, a po kilku minutach
wystąpiły u niej torsje. Przeprowadzone badanie wykazało, że w trakcie
zabiegu gastroskopii nastąpiło przebicie ścian przełyku. Mimo konieczności natychmiastowej operacji, ze względu na konieczność unormowania objawów migotania przedsionków, wstrzymano się z jej przeprowadzeniem aż do unormowania pracy serca. Po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego powódka przebywała na oddziale intensywnej opieki
medycznej. Wszelkie pokarmy podawane jej były drogą pozajelitową.
Nie wolno jej było spożywać żadnych posiłków, ani pić płynów. To ostatnie było dla niej o tyle uciążliwe, że z uwagi na wysoką temperaturę
bardzo dokuczało jej pragnienie. W dniu 29 lipca 1999 r., została na
własną prośbę wypisana ze szpitala, w ogólnym stanie dobrym. Do dzisiaj odczuwa ból przy jedzeniu „czegoś twardego”. Utrzymuje się również u niej obawa przed wykonywaniem zabiegów inwazyjnych, mimo
iż z punktu widzenia medycznego ich przeprowadzenie jest wskazane.
Nadal utrzymują się u niej objawy niedokrwistości.
Podstawą prawną żądania powódki jest art. 415 k.c. Na gruncie od
dawna reprezentowanego przez doktrynę i orzecznictwo poglądu, wina
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lekarza przeprowadzającego zabieg „inwazyjny” – wymagający zgody
pacjenta może polegać na wykonaniu go niezgodnie z zasadami sztuki
lekarskiej lub też na przeprowadzeniu go bez uzyskania świadomej zgody chorego po rzetelnym poinformowaniu go o „technicznej” jego stronie i ewentualnym jego ryzyku.
W sprawie jest niesporne, iż powódka wskutek przeprowadzonego u
niej zabiegu gastroskopii doznała perforacji przełyku, co skutkowało poddaniem jej zabiegowi operacyjnemu, który de facto uratował jej życie.
W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd
Okręgowy doszedł do wniosku, iż zabieg gastroskopii został faktycznie
przeprowadzony bez świadomej zgody powódki.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza z
dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. nr 28, poz. 152) pacjent powinien wiedzieć, na jaki zabieg wyraża zgodę i co będzie jego przedmiotem. Przyjmuje się, że lekarz związany jest takim oświadczeniem woli pacjenta i
nie może woli chorego zastępować swoją wolą, nie może również zmieniać kierunku swojego działania i poszerzać pola operacyjnego. Odstępstwa od tej zasady są wyraźnie przewidziane w ustawie.
W orzecznictwie podkreśla się, że aby zgoda pacjenta na zabieg była
ważna, musi być niewadliwa. Wynika z tego, że pacjent musi wiedzieć,
co obejmuje przedmiot zgody oraz ryzyko zabiegu i jego następstwa, a
w szczególności te, które tak jak w omawianej sprawie mogą doprowadzić do tak dużych powikłań, grożących nawet utratą życia. Obowiązuje więc zasada prawa chorego do prawdy, a obowiązek dokładnego
poinformowania pacjenta obciąża lekarzy. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy
lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyki, leczenia,
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach. Obowiązek informowania
wynika również z art. 13 KEL, który stanowi, że obowiązkiem lekarza
jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia.
Informacja udzielana pacjentowi powinna być sformułowana w sposób
dla niego zrozumiały. Pacjent ma prawo zapoznać się ze stopniem ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Zgoda, która
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jest nieobjaśniona jest wadliwa, wskutek czego lekarz działa bez zgody
i naraża się na odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną pacjentowi. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 29 grudnia 1969 r. zwrócił
uwagę na ten problem stwierdzając: „w sytuacji, gdy za operacją przemawiają jedynie względne wskazania, jest szczególnie niezbędne aby
lekarz pouczył pacjenta, że prognozowany zabieg może jednak także
wywołać stany zapalne i pogorszenie. Chodzi o to by pacjent z całą
świadomością poddał się zabiegowi, albo z niego zrezygnował, nie chcąc
ponosić ryzyka pogorszeń” (II CR 564/69, OSPiKA 10/1970, poz. 202).
W niniejszej sprawie nie może budzić wątpliwości fakt, iż zabieg gastroskopii, któremu została poddana A. S. bezwzględnie wymagał jej zgody. Nie może również budzić wątpliwości, iż powódka takiej zgody na
piśmie nie wyraziła. Jest także poza sporem, iż nie została ona poinformowana o tym „jak zabieg ma wyglądać”, jakie jest jego ryzyko i zagrożenie ewentualnymi powikłaniami. Jedyną informacją, jaką uzyskała, było
stwierdzenie lekarza, pod nadzorem którego przebiegało jej leczenie, iż
zabieg polega na „oglądaniu żołądka i pobraniu wycinka”.
W ocenie Sądu była to informacja niewystarczająca, albowiem po
pierwsze, nie przedstawiono jej faktycznie jak będzie on przebiegał,
choć istniała taka możliwość chociażby przez „odwołanie” się do zabiegu jakiemu została poddana w szpitalu przy ul. K. Po drugie, faktycznie
zatajono przed nią ewentualne powikłania, jakie po zabiegu mogą nastąpić. Nie bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje fakt, iż powódka jest osobą w podeszłym wieku, co zdaniem nie tylko biegłych zwiększa ryzyko powikłań. Również ta okoliczność oraz poziom wiedzy reprezentowanej przez powódkę, zdaniem Sądu uzasadniały konieczność
wyjaśnienia jej tych kwestii w sposób przystępny dla niej i tak, aby mogła świadomie podjąć decyzję, czy się na niego zdecydować.
Należy również zwrócić uwagę, iż przebicie przełyku w opinii biegłych wymieniane jest jako rzadkie, ale typowe powikłanie, jakim może
zakończyć się zabieg gastroskopii. Jeśli tak jest, to bez względu na „częstotliwość” tego typu powikłań pacjent powinien mieć tego świadomość
i dysponując dopiero taką wiedzą może podejmować świadomą decyzję. Zwłaszcza, że w przypadku powódki zabieg ten miał charakter diagnostyczny, a wykonany dwa miesiące wcześniej nie przyniósł pożądanych rezultatów (nie wykryto „odchyleń” od normy).
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Nadto, co jest dla niniejszej sprawy bardzo ważne, praktyka stosowana w pozwanym szpitalu raczej wskazywała, iż przed pacjentami zatajano możliwość ewentualnych komplikacji w obawie, że nie wyrażą
zgody na zabieg, obawiając się jego następstw. Jak już wykazano wyżej,
praktyka taka jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i narusza
podstawowe prawo człowieka, jakim jest możliwość decydowania (świadomego) o swoim losie – w tym wypadku leczeniu. Nie może również
być bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej i ta okoliczność,
że mimo przeprowadzenia tegoż badania, stan powódki jeśli chodzi o
ten zakres dolegliwości nie uległ znaczącej poprawie (w dalszym ciągu
utrzymują się u niej objawy niedokrwistości).
W ocenie Sądu Okręgowego z punktu widzenia etyki lekarskiej i
norm moralnych, mając na względzie poziom wiedzy powódki – co bezpośrednio wynika z jej wyjaśnień – o konieczności przeprowadzenia
tegoż zabiegu powinno poinformować się osoby jej najbliższe – córki, z
których jedna posiadała wiedzy medyczną. Z całokształtu bowiem materiału dowodowego w sprawie wynika, iż to właśnie one (córki) miały
decydujący wpływ na leczenie powódki.
Rozważenie tych wszystkich okoliczności doprowadziło Sąd Okręgowy do konkluzji, iż powódka świadomie (przez niepoinformowanie
o tym, na czym zabieg ma polegać i jakie są ewentualne możliwości
powikłań i ryzyko) nie mogła podjąć decyzji w zakresie wyrażenia zgody na zabieg gastroskopii, a tym samym postępowanie lekarzy pozwanego szpitala należy uznać za bezprawne (naruszające obowiązkowe
normy) i zawinione (świadome niepoinformowanie jej o sposobie przeprowadzenia zabiegu, ryzyku i ewentualnych powikłaniach). Jeśli tak,
to rozstrój zdrowia wywołany przebiciem przełyku, pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z wyżej opisanymi działaniami, a tym
samym pozwany szpital ponosi za niego odpowiedzialność.
Powódce więc należy się zadośćuczynienie pieniężne na podstawie
art. 444 § 1 k.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. Treść art. 445 k.c. pozostawia
Sądowi orzekającemu swobodę w ustalaniu wysokości zadośćuczynienia i pozwala w okolicznościach rozpoznawanej sprawy uwzględniać
indywidualne właściwości i subiektywne odczucia osoby poszkodowanej (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.05.1998 r., II CKN 756/97
nie publ.). Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpień fizycz-
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nych i psychicznych poszkodowanego. Przy ustalaniu jego wysokości
Sąd miał na względzie wszelkie okoliczności wpływające na rozmiar
doznanej krzywdy. Sąd wziął przede wszystkim pod uwagę fakt, iż w
wyniku doznanego urazu powódka musiała przez 14 dni przebywać na
oddziale intensywnej terapii, gdzie poza tym, że sama doznawała cierpień fizycznych – ból związany z przeprowadzoną u niej operacją, niemożność spożywania posiłków, czy też zaspokojenia pragnienia, to narażona była na ciągłe przebywanie z osobami znajdującymi się w bardzo ciężkim stanie, co nie jest obojętne dla psychiki zwłaszcza osoby w
podeszłym wieku. Powódka do dnia dzisiejszego ma trudności w przełykaniu, któremu towarzyszą objawy bólowe.
Zdaniem Sądu Okręgowego żądana przez powódkę kwota 20.000 zł
spełnia swe funkcje i mieści się w granicach odpowiadających warunkom i przeciętnej stopie społeczeństwa, nie stanowi jednocześnie kwoty rażąco wygórowanej ani rażąco niskiej (orzeczenie Sądu Najwyższego z 9.07.1970 r., III PRN 39/70, OSNC 1971/3/53), a to uzasadniało jej
zasądzenie w oparciu o cytowane przepisy prawa.
Domagając się w apelacji zmiany zaskarżonego wyroku i oddalenia
powództwa, ewentualnie jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, strona pozwana wywiodła dwa
zarzuty. Po pierwsze, sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego przez bezzasadne przyjęcie
jakoby powódka nie wyraziła świadomej zgody na zabieg gastroskopii,
nie została poinformowana o „technicznej” stronie tego zabiegu oraz, że
przebicie przełyku jest „typowym powikłaniem”, jakim zabieg taki może
się zakończyć. I po drugie, naruszenia prawa materialnego przez błędną
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w szczególności art. 415 k.c. wyrażające się przyjęciem, że wina lekarza może polegać na przeprowadzeniu zabiegu gastroskopii bez poinformowania pacjenta o ewentualnym
ryzyku w sytuacji, gdy przebicie przełyku jest ryzykiem występującym
nadzwyczaj rzadko i mało prawdopodobnym.
W ocenie Sądu Apelacyjnego apelacja jest bezzasadna, jakkolwiek
trafnie zarzuca błędne – w konfrontacji z zebranym materiałem dowodowym – ustalenie niektórych okoliczności sprawy przez Sąd Okręgowy. I tak materiał dowodowy istotnie nie dawał podstaw do przyjęcia,
iżby powódki nie informowano o tym, jak zabieg ma wyglądać, to jest o
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jego „technicznej” stronie, gdy ona sama przyznała, że lekarze mówili
jej, że ma to być gastroskopia, zabieg podobny do tego, jakiemu poddano ją w szpitalu przy ul. K. (bezspornie była to gastroskopia, wykonana około miesiąc wcześniej). Także opinie biegłych – w tej mierze
dowód najistotniejszy – nie dawały podstaw do określenia przebicia
przełyku jako typowego powikłania dla zabiegu gastroskopii. Biegli
określali je jako zdarzające się rzadko, ale najgroźniejsze z powikłań
mogących być następstwem gastroskopii. Wskazane niedoskonałości
wywodów zaskarżonego wyroku nie czynią go jednak bezzasadnym.
Wbrew bowiem zarzutom apelacji prawidłowe jest ustalenie, że powódka nie wyraziła świadomej zgody na zabieg, zaś prawo materialne w
takiej sytuacji daje podstawę do obciążenia lekarza (szpitala) odpowiedzialnością za niekorzystne dla pacjenta konsekwencje takiego zabiegu. Sąd Apelacyjny w tej mierze ustalenia zaskarżonego wyroku przyjmuje za własne i podziela w pełni wyprowadzone z nich rozważania.
Jest faktem, że około miesiąc wcześniej powódka była poddana zabiegowi gastroskopii w innym szpitalu bez niekorzystnych konsekwencji. Być może ta okoliczność osłabiła czujność lekarzy leczących ją w
pozwanym szpitalu przy podejmowaniu decyzji o ponowieniu zabiegu
(uzasadnionej, w świetle opinii biegłych), ale jest faktem, że nie odebrali od niej pisemnej zgody na zabieg, nie uzgodnili potrzeby jego przeprowadzenia z jej córkami (gdy jedna z nich jest lekarzem), wreszcie
nie uprzedzili o mogących się z nim wiązać zagrożeniach. Jak się zaś
okazuje, zagrożenia te mogły być skrajnie poważne – chociaż rzadko
się zdarzają – bo nawet dla życia, tym bardziej, że zły stan zdrowia powódki i jej wiek (77 lat) ryzyko ich wystąpienia zwiększały. Z zeznań
lekarza opiekującego się powódką istotnie można wnioskować, że informacji tych powódce nie podano w obawie przed odmową zgody na
zabieg. Tymczasem chodziło o zabieg diagnostyczny, którego bezpośrednim celem nie miało być ratowanie życia, a też jego przeprowadzenia nie wymagał stan bezpośredniego zagrożenia dla życia. Nie było
więc uzasadnionych (wydaje się żadnych) powodów, aby ryzyka związanych z zabiegiem zagrożeń przed powódką nie ujawniać i tym samym
pozbawić ją możliwości świadomego decydowania o zgodzie lub odmowie zgody na poniesienie tego ryzyka. Tym bardziej, że konieczność
przeprowadzenia zabiegu – jak wynika z okoliczności sprawy – nie była
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pilna i można było podjąć próbę – w razie odmowy zgody – przekonywania powódki o jego celowości bezpośrednio lub za pośrednictwem
osób jej bliskich (np. córki lekarki).
Te względy mając na uwadze Sąd Apelacyjny oddalił apelację.
Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz
Glosa
Nie od dziś wiadomo, że niektóre zabiegi diagnostyczne łączą się z
poważnym ryzykiem i komplikacjami. Jeżeli przebicie przełyku przy zabiegu gastroskopii wymieniane jest, jak stwierdzili w swoich opiniach biegli, jako rzadkie, ale najgroźniejsze z powikłań, to pacjent powinien o
tym wiedzieć i wyrazić zgodę na piśmie. Zgoda ta musi być jednak „objaśniona” (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza), czego w tej sprawie
nie było. Sąd ustalił, co zresztą nie było sporne, że powódka zgody na
piśmie nie wyraziła, że nie została poinformowana o ryzyku zabiegu i
zagrożeniu ewentualnymi powikłaniami. Lekarz udzielił jej jedynie informacji, iż zabieg polega na „oglądaniu żołądka i pobraniu wycinka”.
Wprawdzie dwa miesiące wcześniej powódka została poddana gastroskopii w innym szpitalu, to lekarz nie spytał, czy powódka była informowana o ewentualnym ryzyku zabiegu. A powódka z uwagi na wiek (77
lat) i stan zdrowia nie musiała sobie zdawać sprawy z zagrożenia.
Przyjmuje się w orzecznictwie, że lekarz ma obowiązek pouczyć pacjenta o skutkach normalnych, typowych, zwykłych, z którymi w konkretnym przypadku pacjent powinien się liczyć. Nie ma natomiast obowiązku informowania pacjenta o jakichś nadzwyczajnych, nieprzewidzianych i mało prawdopodobnych skutkach. W orzecz. z 28 VIII 1973
r. (I CR 441/73, OSPiKA 1974, poz. 123, z glosą M. Nesterowicza) Sąd
Najwyższy powiedział, że: „Nie można wymagać od lekarza, aby uprzedzał pacjenta o wszelkich mogących wystąpić komplikacjach, a zwłaszcza takich, które zdarzają się niezmiernie rzadko. Takie uprzedzenie
mogłoby doprowadzić do zbędnego pogorszenia samopoczucia pacjenta
i do bezpodstawnej odmowy wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu...”.
Jeżeli jednak zabieg łączy się z ryzykiem szczególnym i mogą się zdarzyć następstwa występujące wprawdzie rzadko, ale możliwe do przewidzenia, wówczas lekarz powinien powiadomić o nich pacjenta, chyba
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że zabieg jest konieczny dla ratowania życia1 .
W danej sprawie celem zabiegu gastroskopii nie było ratowanie życia ani nie wymagał jego przeprowadzenia stan bezpośredniego zagrożenia dla życia. A ryzyko, jak się okazało, choć występujące rzadko,
było poważne. Można je określić jako ryzyko szczególne, zagrażające
życiu, skoro przebicie przełyku skutkowało poddaniem powódki zabiegowi operacyjnemu, który uratował jej życie. Po operacji powódka przebywała na oddziale intensywnej opieki medycznej, a dotąd odczuwa
ujemne skutki fizyczne i w sferze psychiki.
Z uzasadnienia wyroku wynika, że lekarz z pełną świadomością nie
udzielił powódce informacji o ryzyku operacyjnym i ewentualnych powikłaniach z obawy, że pacjentka się na zabieg nie zgodzi. Była to stała
praktyka szpitalna zatajania tego rodzaju informacji przed pacjentami
w ich „interesie”, aby nie odmawiali zgody na zabiegi.
A wydawało mi się, że po licznych wyrokach sądowych i szczegółowym unormowaniu w ustawie o zawodzie lekarza obowiązku udzielenia pacjentowi informacji, to już przeszłość. Dlatego trafnie Sąd Apelacyjny orzekł, że działanie lekarzy było bezprawne.
W danej sprawie jest zastanawiające, dlaczego w ogóle doszło do
ponownego zabiegu gastroskopii. Skoro miesiąc wcześniej dokonano
tego zabiegu w innym szpitalu i żadnych ujemnych wyników nie ustalono, to czy rzeczywiście był potrzebny drugi zabieg o takim ryzyku. Wiadomo przecież, że u osoby 77-letniej ryzyko przebicia przełyku jest większe niż u osoby młodej ze względu na zmniejszoną elastyczność tkanek
i procesy atroficzne związane z wiekiem, co zresztą biegli też podnieśli.
Córka powódki, będąca lekarzem, uważała, iż powinna być przeprowadzona tomografia komputerowa przewodu pokarmowego zamiast ponownej gastroskopii. Oczywiście prawnik nie może wypowiadać się w
tej kwestii tym bardziej, że biegli orzekli, iż ponowny zabieg był uzasadniony. Może jednak stwierdzić, że decyzję o konieczności ponownego zabiegu lekarz powinien bardzo dobrze uzasadnić. Czy lekarz
poważnie potraktował poprzednie badanie dokonane w szpitalu „niższej referencji”, czy w razie wątpliwości konsultował się z lekarzem
przeprowadzającym pierwszą gastroskopię w szpitalu, położonym kilka ulic dalej? W przeciwnym razie nawet „świadoma” zgoda pacjentki
1
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nie zwolniłaby szpital od odpowiedzialności za ujemne skutki ryzyka,
które się zrealizowało.
W polskiej judykaturze zapadło już wiele orzeczeń zasądzających
szpitale na odszkodowanie za szkody wyrządzone pacjentom na skutek
dokonania zabiegów oczywiście zbędnych2 .
Zabieg ponownej gastroskopii był jednak zbędny, gdyż jak sąd ustalił, mimo przeprowadzenia tego badania stan powódki nie uległ poprawie. Diagnoza lekarska o konieczności dokonania tego drugiego zabiegu okazała się błędna.
Tego aspektu sąd nie musiał wnikliwie badać, bo wystarczy, że uznał,
że gastroskopia została przeprowadzona bez „świadomej” zgody powódki. Wadliwość zgody oznacza, że lekarz działał bez zgody, co uzasadniało odpowiedzialność szpitala z art. 415 k.c. Jak słusznie Sąd Okręgowy orzekł, a Sąd Apelacyjny potwierdził, po stronie szpitala zachodziła zarówno bezprawność, jak i wina, a uszkodzenie ciała i rozstrój
zdrowia, wywołany przebiciem przełyku, pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z postępowaniem lekarza.

2

Ibidem, s. 151-152.
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Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czer
wca 2004 rr..
czerwca
V KK 37/04

Teza:
Skutek czynu zabronionego określonego w art. 160 § 1 k.k. może
urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, które wystąpiło już
wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem jest nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym obowiązku zapobiegnięcia skutkowi,
to warunkiem pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej
za przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu
takiego skutku. Będzie on spełniony wtedy, gdy zostanie dowiedzione,
że pożądane zachowanie alternatywne, polegające na wykonaniu przez
oskarżonego ciążącego na nim obowiązku, zapobiegłoby realnemu
i znaczącemu wzrostowi stopnia tego narażenia.
Glosowane postanowienie wydane zostało w sprawie, w której poczynione zostały następujące ustalenia co do stanu faktycznego.
W dniu 31 października 1996 r., o godz. 7.00, do Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Zakładzie Karnym przyjęty został Roman B. Ostre
objawy patologiczne wskazywały na potrzebę przeprowadzenia operacji połączonej z otwarciem jamy brzusznej. Po dokonaniu stosownych
badań lekarze wykluczyli jednak celowość wykonania takiego zabiegu.
Po wielogodzinnym indagowaniu przez lekarzy, Roman B. przerwał
milczenie i wyznał, że w nocy z 30 na 31 października wypił w celu samobójczym glikol, który jest ciężką trucizną, stwarzającą w wypadku
spożycia go w ilości powyżej 30 ml, realne i bezpośrednie zagrożenie
życia. W tej sytuacji pacjent został od razu przekazany do dalszego leczenia w Oddziale Wewnętrznym Szpitala, znajdującego się w Zakładzie Karnym. O godz. 12.00 opiekę nad nim przejęła Katarzyna J., peł-
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niąca funkcję ordynatora Oddziału Wewnętrznego. Bezzwłocznie poleciła pobrać od chorego próbkę krwi oraz moczu i przekazać ją do
badania w laboratorium właściwego terytorialnie Szpitala Specjalistycznego, wyposażonego w aparaturę do wykonywania badań toksykologicznych. Zastosowała też na miejscu leczenie objawowe przez podanie pacjentowi płynów infuzyjnych. O godz. 14.00 dotarły wyniki badań
ze Szpitala Specjalistycznego, które potwierdziły fakt spożycia przez
pacjenta glikolu. Stopień stężenia tej trucizny – w powiązaniu ze stwierdzeniem w organizmie kwasu szczawiowego i szczawianu wapnia, wytwarzających się w rezultacie rozkładu glikolu – wskazywał, że proces
metabolizacji tej toksyny w organizmie był już daleko zaawansowany.
Świadczyło to o nieodwracalnym – bezpośrednio grożącym śmiercią zatruciu. Katarzyna J. zdecydowała wówczas o niezwłocznym przewiezieniu pacjenta do Oddziału Ostrych Zatruć Szpitala Specjalistycznego. Procedura związana z wyjazdem pacjenta karetką pogotowia z Zakładu Karnego trwała do godz. 14.58. W Szpitalu Specjalistycznym,
mimo zastosowania właściwego leczenia przyczynowego – polegającego na hemodializie i neutralizacji nierozłożonego jeszcze do końca glikolu – nie zdołano uratować życia pacjenta. Zmarł on następnego dnia.
Opisany stan faktyczny stał się podstawą oskarżenia Katarzyny J.
przez Prokuratora Rejonowego w W. o popełnienie przestępstwa z art.
160 § 3 kodeksu karnego. Oskarżenie oparte zostało na zarzucie, według którego: Katarzyna J., w dniu 31 października 1996 r., w miejscowości W., działając nieumyślnie jako lekarz Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Zakładu Karnego, z racji pełnionej funkcji mając obowiązek
opieki nad pacjentem Romanem B., uzyskując około godz. 12.00 informację o prawdopodobnej przyczynie dolegliwości chorego – zatruciu glikolem, i będąc, zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej, zobowiązaną do udzielenia mu pomocy medycznej, zaniechała: niezwłocznego
wykonania badań równowagi kwasowo-zasadowej krwi w celu potwierdzenia postawionej diagnozy, podania środka detoksykacyjnego w postaci alkoholu etylowego oraz niezwłocznego przekazania pacjenta do
specjalistycznej placówki służby zdrowia, ograniczając się do zlecenia
długotrwałych badań krwi na obecność glikolu, przez co naraziła Romana B. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – tj. o czyn z art. 160 § 3 k.k.
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Po rozpoznaniu przedmiotowej sprawy Sąd Rejonowy w W., wyrokiem z dnia 18 lutego 2003 r., uniewinnił oskarżoną od popełnienia
zarzuconego jej czynu. Wyrok ten zaskarżyli: Prokurator Rejonowy i
pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Po rozpoznaniu wniesionych
apelacji Sąd Okręgowy w W., wyrokiem z dnia 29 października 2003 r.,
utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.
Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wniósł kasację od prawomocnego wyroku uniewinniającego oskarżoną. Zdaniem pełnomocnika,
pełna akceptacja ustaleń sądu pierwszej instancji, który uwolnił oskarżoną od winy, nastąpiła z obrazą przepisów procesowych w wyniku pominięcia istotnych stwierdzeń biegłych. Wskazywały one na to, że:
1) niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do Oddziału Wewnętrznego
powinnością oskarżonej było dokonanie badań gazometrycznych w celu
sprawdzenia, czy w organizmie chorego rozwinęła się kwasica, a jeśli
wynik badania potwierdziłby to, wówczas wskazane byłoby przystąpienie do leczenia objawowego – przez podanie środków wywołujących
efekt alkalizacji substancji zakwaszającej organizm;
2) niezwłocznie po dostarczeniu wyników badań toksykologicznych
oskarżona zobowiązana była nie tylko zadecydować o przewiezieniu
pacjenta do Szpitala Specjalistycznego, ale mając na uwadze, że nastąpi to z pewną zwłoką – spowodowaną przygotowaniem transportu i regulaminowymi czynnościami służby ochrony Zakładu Karnego – powinna była jeszcze w Oddziale Wewnętrznym rozpocząć leczenie przyczynowe, tj. podać choremu alkohol etylowy, neutralizujący dalszą
metabolizację glikolu.
Sąd Najwyższy – rozpoznając kasację – zauważył, że istotnie, ze zgodnych opinii dwóch zespołów biegłych z zakresu toksykologii wynikało,
że badania gazometryczne należą do standardowych procedur diagnostycznych w wypadku podejrzenia zatrucia. Ujawniają one groźny dla
życia efekt zatrucia w postaci kwasicy, przy czym w razie jej stwierdzenia lekarz powinien wdrożyć leczenie objawowe. Dopiero jednak wynik badania toksykologicznego, jeżeli potwierdzi, iż przyczyną zatrucia
było spożycie glikolu, uzasadnia podanie choremu alkoholu etylowego, który jest wtedy koniecznym środkiem terapeutycznym, aplikowanym jeszcze przed zastosowaniem hemodializy. Alkohol etylowy neutralizuje metabolizację glikolu, prowadzącą do wytwarzania się zabój-
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czego dla organizmu szczawianu wapnia. Konstatując powyższe, Sąd
Najwyższy stwierdził, iż niesporne jest, że oskarżona ani nie zaordynowała dokonania badań gazometrycznych, ani też, dysponując już wynikiem badań potwierdzających, że zatrucie wywołał glikol, nie zastosowała leczenia neutralizującego poprzez podanie alkoholu etylowego.
Rozpoznający sprawę Sąd Rejonowy – oraz badający apelację Sąd
Okręgowy – w odniesieniu do kwestii badań gazometrycznych uznały,
że gdyby nawet potwierdziły one kwasicę organizmu, to leczenie przyczynowe nie mogłoby zostać uruchomione, a tym samym zatrucie postępowałoby dalej. W zakresie natomiast zarzutu niepodania alkoholu
etylowego – po przekazaniu wyników badania toksykologicznego – przyjęto, że nie było warunków w Szpitalu więziennym do zastosowania tego
środka, choćby dlatego, że należało na bieżąco monitorować stężenie
aplikowanego alkoholu we krwi, a Szpital nie dysponował niezbędną
do tego aparaturą.
Sąd Najwyższy – w odniesieniu do pierwszej z wyżej podniesionych
kwestii – stwierdził, że z punktu widzenia zasad diagnostyki, a także
deontologii lekarskiej, przeprowadzenie badań gazometrycznych było
wskazane, gdyż jego wynik pozwalał ukierunkować leczenie objawowe.
W tym jednak wypadku, o czym wiadomo ex post – podkreślił Sąd Najwyższy – wynik takiego badania nie wystarczałby do wdrożenia leczenia, które neutralizowałoby spożytą przez Romana B., zabójczą dla życia truciznę. Przed zidentyfikowaniem konkretnej przyczyny zatrucia –
zwracał dalej uwagę Sąd Najwyższy – stosowanie alkoholu etylowego
nie jest dozwolone, gdyż mogłoby, jak wynikało z opinii biegłych, wywołać skutek przeciwny od zamierzonego, to jest: pogorszyć stan zdrowia pacjenta.
Odnosząc się do wyroku Sądu Okręgowego – w tej części, w jakiej
dotyczył on rozważanej kwestii zaniechania badań gazometrycznych –
Sąd Najwyższy uznał, że zwieńczeniem argumentacji odnoszącej się do
zaniechania przeprowadzenia badań gazometrycznych powinno być,
czego zabrakło w uzasadnieniu wyroku Sądu odwoławczego – podkreślił – wyraźne stwierdzenie braku podstaw obiektywnego przypisania
oskarżonej negatywnego skutku, stanowiącego znamię przestępstwa.
Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy zastrzegł – odnosząc się do podstaw kasacji – że nie można przyjąć, iż niepełne omówienie przez Sąd
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drugiej instancji nieistotności faktu niedokonania badań gazometrycznych dla odpowiedzialności karnej oskarżonej, nieważące na treści rozstrzygnięcia, rażąco narusza przepis art. 457 § 3 k.p.k., według którego
w uzasadnieniu należy podać, czym kierował się sąd wydając wyrok oraz
dlaczego zarzuty i wnioski apelacji sąd uznał za zasadne albo niezasadne. Uznał, że merytorycznie uzasadnienie badanego orzeczenia w aspekcie rozważanej kwestii jest trafne i odnosi się do zarzutu apelacji w
takim zakresie, w jakim został on sformułowany. Stwierdził, że przy
kontroli ustalenia o braku wpływu badań gazometrycznych na stopień
niebezpieczeństwa utraty życia Romana B., Sąd odwoławczy nie dopuścił się obrazy żadnego z przepisów prawa procesowego wymienionych
w zarzucie kasacji. Uwzględnił bowiem zgodne w tej kwestii stanowisko biegłych, którzy przekonująco wykazali – podniósł Sąd Najwyższy
– że wynik badania gazometrycznego nie mógł być miarodajny dla wdrożenia leczenia przyczynowego, usuwającego źródło postępującego zatrucia organizmu.
Gdy idzie o drugą z analizowanych kwestii – to jest problem zaniechania przez Katarzynę J. podania pacjentowi alkoholu etylowego zaraz po ujawnieniu wyniku badań toksykologicznych – Sąd Najwyższy
uznał, że w odniesieniu do tego zagadnienia uzasadnienie wyroku Sądu
Okręgowego nie spełnia wymogu określonego w art. 457 § 3 k.p.k. Nie
jest ono wystarczające – według stanowiska Sądu Najwyższego – gdyż
pomija, a w każdym razie spłyca kontrolę kwestionowanego ustalenia,
stwierdzającego, że zaniechanie to nie obciąża oskarżonej. Ogranicza
się do zdawkowej uwagi – podkreślił Sąd Najwyższy – o trafnym spostrzeżeniu przez Sąd pierwszej instancji, że w Szpitalu więziennym nie
było warunków do podania pacjentowi alkoholu etylowego we właściwej postaci. Z akceptacją takiej oceny – podniósł Sąd Najwyższy – nie
można się zgodzić. Zwrócił uwagę, że jest poza sporem, iż w Szpitalu
znajdował się alkohol etylowy, aczkolwiek nie w postaci ampułkowanej. Nie stanowiło to przeszkody, w zgodnej opinii biegłych, w podaniu
tego środka doustnie w postaci odpowiednio przygotowanego roztworu. Biegli akcentowali celowość podania alkoholu etylowego pacjentowi – kontynuował Sąd Najwyższy – zaraz po ujawnieniu wyniku badań
toksykologicznych, a przed odesłaniem go do Oddziału Ostrych Zatruć. Nie można zatem odmówić słuszności zarzutowi kasacji – uznał
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Sąd Najwyższy – że uzasadnienie wyroku Sądu odwoławczego w tej części uchybia przepisowi art. 457 § 3 k.p.k., gdyż odrzucając odnośny zarzut apelacji, powiela braki uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, wynikające stąd, że nie wzięto pod uwagę odnośnego materiału dowodowego w jego całokształcie, w szczególności opinii biegłych w zakresie dotyczącym tej kwestii, co w świetle art. 193 k.p.k. oraz art. 410
k.p.k. było konieczne.
Zajmując stanowisko wyżej zreferowane, wobec konsekwencji z niego
wynikających, Sąd Najwyższy stwierdził, iż do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie, czy obraza wspomnianych przepisów mogła mieć istotny
wpływ na treść prawomocnego wyroku. I w tym wypadku uznał, że rozważenia wymaga relacja między analizowanym zaniechaniem oskarżonej, a skutkiem stanowiącym znamię ustawowe przestępstwa z art. 160
§ 2 i 3 k.k., w kontekście przesłanek obiektywnego przypisania. Zauważył w tym kontekście, że przy założeniu, iż prawidłowa kontrola odwoławcza podważyłaby trafność ustalenia o braku warunków do zaaplikowania choremu etanolu, to możliwość przypisania oskarżonej odpowiedzialności karnej za skutek powstałaby wtedy tylko, gdyby przyjąć,
że zachowanie alternatywne, tj. podanie środka detoksykacyjnego na
godzinę przed fizycznym przekazaniem pacjenta do Szpitala Specjalistycznego, uchroniłoby go przed pogłębieniem niebezpieczeństwa utraty
życia. Konstatując powyższe przypomniał jednak – wskazując na bezsporne fakty i dwie opinie biegłych – że Roman B. spożył glikol w ilości
znacznie przekraczającej dawkę śmiertelną. Szansa uratowania jego
życia istniałaby realnie wtedy, gdyby przed upływem dwóch godzin od
wypicia tej substancji podjęto prawidłowe leczenie przyczynowe poprzez
podanie środka detoksykacyjnego i hemodializę. Sąd Najwyższy zważył, że Roman B. znalazł się pod opieką lekarską oskarżonej po upływie nie mniej niż 10 godzin od spożycia trucizny i w sytuacji, gdy informację o wypiciu glikolu należało bezwzględnie zweryfikować badaniem
toksykologicznym. Jego wynik potwierdził źródło zatrucia, ale wykazał
zarazem, że proces nieodwracalnej metabolizacji toksyny wszedł już w
fazę końcową. Oznaczało to, że przekroczona została „masa krytyczna” wytworzonej w organizmie substancji toksycznej – to jest: kwasu
szczawiowego i szczawianu wapnia – powodujących zaawansowane
zmiany patologiczne w narządach wewnętrznych, a zwłaszcza w ośrod-
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kowym układzie nerwowym, prowadzące do utraty życia. Sąd Najwyższy przyjął, że nie zwalniało to lekarza od podjęcia, po zapoznaniu się z
wynikiem badania toksykologicznego, wszelkich środków terapeutycznych w kierunku powstrzymywania choroby. Tego wymagał fundamentalny nakaz etyki lekarskiej. Zaszła więc konieczność przekazania Romana B. do Szpitala, w którym prowadzi się leczenie specjalistyczne,
ale także – jak wskazali biegli – jeszcze przed fizycznym przekazaniem
pacjenta można było uczynić pierwszy krok w leczeniu przyczynowym
poprzez podanie mu alkoholu etylowego i przyspieszenie tym samym choćby o godzinę, która upłynęła z powodu czynności związanych z przygotowaniem transportu - neutralizację pozostającego jeszcze w organizmie glikolu.
Sąd Najwyższy uznał jednak, że jeżeli w eksponowanym zaniechaniu
oskarżonej – w świetle opinii biegłych – można dostrzec błąd w sztuce
lekarskiej, to z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności karnej
za czyn określony w art. 160 § 3 k.k., byłby on relewantny tylko wtedy,
gdyby jako zawiniony uzasadniał obiektywne przypisanie oskarżonej
skutku urzeczywistniającego się w pogłębieniu niebezpieczeństwa utraty
życia pacjenta, które zaistniało już w chwili spożycia trucizny. Inaczej
ujmując – wywiódł Sąd Najwyższy – przypisanie skutku możliwe byłoby, gdyby uznać, że „odpowiednie” zachowanie oskarżonej, polegające
na podaniu Romanowi B. etanolu jeszcze w Szpitalu więziennym, zmieniłoby jego sytuację z punktu widzenia niebezpieczeństwa utraty życia.
Sąd Najwyższy uznał, że znaczenie miałaby zmiana realna, a nie hipotetyczna. Jest prawdą – stwierdził – że opóźnienie podania środka detoksykacyjnego o godzinę umożliwiło zachodzenie w tym czasie dalszej
metabolizacji pozostałego jeszcze w organizmie chorego glikolu. Uznał
jednak, że skutkiem był minimalny już tylko wzrost zagrożenia życia,
niezmieniający go w istotnym stopniu na skali niebezpieczeństwa. Czas
realnej szansy na odwrócenie procesu groźnej dla życia metabolizacji
glikolu, tj. pierwszych dwóch godzin od spożycia toksyny, upłynął długo przed objęciem przez oskarżoną opieki lekarskiej nad Romanem B.
Sąd przypomniał, że niedwuznacznie w tej kwestii wypowiedzieli się
biegli. Zgodnie stwierdzili, że nie można przyjąć, iż rozpoczęcie podawania pacjentowi etanolu od godz. 14.00, a więc od momentu uzyskania absolutnej pewności, że jego stan jest spowodowany spożyciem pły-
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nu „borygo”, zapobiegłoby dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia, gdyż
po tak długim czasie, jaki upłynął od momentu spożycia trucizny, zmiany patologiczne były już najprawdopodobniej nieodwracalne. Konkludowali, że podanie etanolu w końcowej fazie metabolizowania glikolu
w organizmie praktycznie nie mogło mieć istotnego znaczenia dla dalszego niepomyślnego przebiegu zatrucia.
W konsekwencji przedstawionego wywodu Sąd Najwyższy wyprowadził wniosek, że skutek, za który oskarżona miałaby ponieść odpowiedzialność – w postaci zwiększenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia Romana B. – nie może być jej obiektywnie przypisany
jako następstwo niepodania etanolu. W tej sytuacji – wywiódł Sąd Najwyższy – uznanie za trafny zarzutu, że kontrola instancyjna ustalenia o
braku możliwości zastosowania tego środka w Szpitalu więziennym była
dowolna, nie uzasadniało uchylenia zaskarżonego wyroku, którym utrzymano w mocy rozstrzygnięcie uniewinniające. Zwrócił uwagę, że uchybienie Sądu odwoławczego nie odnosiło się do okoliczności, której ocena
mogła mieć wpływ na treść wyroku. Uznał, że przedstawiony wywód
dowodzi – z powołaniem się na okoliczności niekwestionowane w kasacji – że wyłączały one możliwość obiektywnego przypisania oskarżonej skutku. Niepodanie etanolu w końcowej fazie metabolizacji toksyny – konkludował Sąd Najwyższy – nie stanowiło, w zaistniałych warunkach, takiego zaniechania, które mogło spowodować realną, negatywną zmianę pogłębiającą zagrożenie życia Romana B. Sąd zwrócił przy
tym uwagę, że skutek czynu zabronionego, określonego w art. 160 § 1
k.k., może urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, które wystąpiło już wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem jest nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym obowiązku zapobiegnięcia
skutkowi, to warunkiem pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku. Powołując się na J. Giezka1 Sąd Najwyższy
stwierdził, że warunek ten będzie spełniony wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że pożądane zachowanie alternatywne, polegające na wykonaniu przez oskarżonego ciążącego na nim obowiązku, zapobiegłoby przed
realnym i znaczącym wzrostem stopnia tego narażenia.
1

J. Giezek: Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994.
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W oparciu o zreferowany wywód Sąd Najwyższy przyjął, że w przedmiotowej sprawie wskazana przesłanka odpowiedzialności karnej nie
została spełniona.
Ostatecznie Sąd Najwyższy orzekł o oddaleniu kasacji.
Stanowiące przedmiot glosy postanowienie – w szczególności zaś wywody zawarte w jego uzasadnieniu – skłaniają do wyrażenia kilku uwag.
Zauważyć wypada najpierw, że Sąd Najwyższy stwierdza, iż „skutek
czynu zabronionego określonego w art. 160 § 1 k.k. może urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, które wystąpiło już wcześniej”.
Cytowane sformułowanie obarczone jest błędem polegającym na tym,
że termin „naraża” w konstrukcji przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. funkcjonuje – co jest oczywiste – w charakterze znamienia czasownikowego, opisującego istotę czynności sprawczej. Skoro tak, nie może być
jednocześnie inkorporowany do formuły opisującej skutek tejże czynności. Już z tego punktu widzenia, brak jest podstaw do posługiwania
się określeniem, według którego „skutek czynu zabronionego określonego w art. 160 § 1 k.k. może urzeczywistniać się także w zwiększeniu
stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo”
(podkr. J.W.). Można co najwyżej rozważać, czy ów skutek może się
urzeczywistniać w zwiększeniu stopnia bezpośredniego niebezpieczeństwa. Moim jednak zdaniem, właściwą perspektywę analiz wyznaczać
może badanie przedmiotowego niebezpieczeństwa raczej w aspekcie
genetyczno-rodzajowym, niż ilościowym. Twierdzę bowiem, że wynikające z art. 160 § 1 k.k. znamię, odnoszące się do następstwa czynu sprawcy, dotyczy wyłącznie niebezpieczeństwa wykreowanego przez działanie lub zaniechanie sprawcy – nie zaś takiego, które z natury swojej z
zachowaniem sprawcy żadnego związku nie ma, a wynika na przykład z
zachowania samego zagrożonego – tak jak w sprawie, której dotyczy
glosowane postanowienie – które jest, na przykład, konsekwencją postępujących w organizmie procesów chorobowych, następstwem działania sił przyrody, czy też – wynika z jeszcze innych czynników i okoliczności. Faktem jest, że wspomniane niebezpieczeństwa mogą się na siebie nakładać. Nadto, jeżeli charakteryzować je z punktu widzenia dobra prawnego, któremu one zagrażają, zgodzić się trzeba co do tego, że
i jedno i drugie kierować się może przeciwko dobrom tego samego ro-
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dzaju. Genetycznie i rodzajowo są to jednak różne niebezpieczeństwa.
Tak jak różne jest ich źródło, różna jest też ich natura.
Wobec powyższych uwag i ewentualna praktyka posługiwania się kategorią „zwiększenie stopnia bezpośredniego niebezpieczeństwa” w
moim przekonaniu nie mogłaby znaleźć uzasadnienia. Analizowane
określenie musi oznaczać sumowanie dwóch nieco różnych niebezpieczeństw, które takiemu sumowaniu podlegać jednak nie powinny. Zważyć bowiem wypada, że pomimo tego, iż każde z wyróżnionych niebezpieczeństw stanowić może bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia albo życia człowieka – tylko niebezpieczeństwo, którego źródłem jest czyn sprawcy, obejmuje znamię skutkowe, wynikające z
art. 160 k.k. To tylko niebezpieczeństwo jest ważne wówczas, gdy w
zakresie praktyki stosowania prawa podejmowane są zabiegi związane z subsumpcją konkretnego stanu faktycznego w zakresie następstw czynu sprawcy. Za realizację znamienia skutkowego – odnoszącego się do tychże następstw – a zawartego w konstrukcji przestępstwa z art. 160 k.k., nie można uznać natomiast zaistnienia niebezpieczeństwa, którego źródło sytuuje się poza zachowaniem
sprawcy. O jego znaczeniu prawnokarnym stanowi bowiem zupełnie inna okoliczność – ta mianowicie, że zaistnienie niebezpieczeństwa rodzi po stronie podmiotów odpowiedzialności karnej, występujących w roli gwarantów, określone obowiązki. Dopiero zaniechanie obowiązków powodować może niebezpieczeństwo ważne z
punktu widzenia znamion przestępstwa z art. 160 k.k., bo tym razem kreowane już przez „złego” gwaranta.
Z powodu uwag wyżej poczynionych zasadną może być praktyka operowania kategoriami: niebezpieczeństwo „pierwotne” oraz niebezpieczeństwo „wtórne”. Przez określenie: niebezpieczeństwo „pierwotne”
rozumiem ten rodzaj niebezpieczeństwa, którego źródło z zachowaniem podmiotu odpowiedzialności karnej jeszcze nic wspólnego nie ma.
Jak już zaznaczyłem, idzie o takie niebezpieczeństwo, które – na przykład – swoim zachowaniem kreuje sam zagrożony, które jest rezultatem procesów chorobowych, które jest powodowane przez siły przyrody, czy też oddziaływanie innych jeszcze czynników. Raz jeszcze podkreślę, że tak pojmowane niebezpieczeństwo „pierwotne” – skoro jego
źródło sytuuje się poza zachowaniami potencjalnego sprawcy przestęp-
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stwa – z oczywistych powodów nie może być postrzegane jako następstwo zachowań tegoż sprawcy, oznaczające realizację znamienia skutkowego, przewidzianego w konstrukcji przestępstwa z art. 160 k.k.
Wobec wskazanego niebezpieczeństwa podmiot, którego odpowiedzialność rozważamy, ma wystąpić w charakterze „gwaranta bezpieczeństwa”. Rola „gwaranta bezpieczeństwa” wymaga od niego podejmowania wszystkich takich działań, które według aktualnego stanu wiedzy –
w świetle dostępnych dla gwaranta informacji o okolicznościach stanu
faktycznego – są konieczne, gdyż dają szansę na zapobieżenie, zneutralizowanie czy też ograniczenie niebezpieczeństwa, które nazwałem
„pierwotnym”, a które ma źródło zewnętrzne w stosunku do zachowań
osoby zobligowanej do wystąpienia w roli „gwaranta bezpieczeństwa”.
Zaniechanie któregokolwiek z tych koniecznych działań musi oznaczać
niewywiązanie się z roli gwaranta – i w konsekwencji kreować drugi
rodzaj niebezpieczeństwa, nazwanego „wtórnym”. Źródłem tak rozumianego niebezpieczeństwa staje się już zachowanie gwaranta – z zaniechania „złego gwaranta” kauzalnie ono wynika. Może być przy tym
– tak jak wymaga tego art. 160 k.k. – bezpośrednim niebezpieczeństwem
dla życia lub zdrowia. Wynika wszakże z braku „kontrakcji” koniecznej
dla wykluczenia, zneutralizowania czy ograniczenia grożącego tym samym dobrom niebezpieczeństwa „pierwotnego”.
Reasumując: przyjąć należy, że w przypadku przestępstw z zaniechania, niebezpieczeństwo, o jakim mowa w art. 160 k.k., może mieć
podłoże niejako normatywno-prakseologiczne: może wynikać w szczególności z braku stosownej „kontrakcji” wobec niebezpieczeństwa „pierwotnego” ze strony osoby do podjęcia takiej kontrakcji zobowiązanej.
W moim przekonaniu to właśnie za wykreowanie – przez zaniechanie – tak rozumianego niebezpieczeństwa „wtórnego”, wynikającego z
niepodjęcia próby zapobieżenia, ograniczenia czy neutralizacji niebezpieczeństwa „pierwotnego” – powinien odpowiadać gwarant bezpieczeństwa na podstawie art. 160 k.k. Oczywistym bowiem jest, że nie
może odpowiadać za zaistnienie niebezpieczeństwa „pierwotnego”,
skoro to ma źródło inne, niż zachowanie tegoż podmiotu. Tym samym
ewentualne badanie powiązań kauzalnych w odniesieniu do relacji:
zaniechanie gwaranta – niebezpieczeństwo „pierwotne” należałoby
uznać za wynik pewnego nieporozumienia, wynikającego z przeocze-
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nia faktu, iż źródło niebezpieczeństwa „pierwotnego”, z natury swojej,
z zachowaniem gwaranta (obojętnie czy „dobrego gwaranta” czy „złego gwaranta”) nijak związane nie jest.
Powyższe konstatacje, dotyczące struktury przestępstwa z art. 160
k.k., prowadzą w konsekwencji do następujących wniosków. Po pierwsze, podstawą badania powiązań kauzalnych w odniesieniu do rozważanego przestępstwa popełnionego przez zaniechanie nie powinno być
pytanie, czy podjęcie działań, do których gwarant był zobowiązany, a
których zaniechał, zapobiegłoby niebezpieczeństwu „pierwotnemu”.
Temu bowiem niekiedy zapobiec nie można, niezależnie zresztą od tego,
czy mamy do czynienia z przypadkiem „dobrego gwaranta”, czy też „złego gwaranta”. Moim zdaniem, próba wyznaczenia właściwej podstawy i perspektywy dla badań powiązań kauzalnych w przedmiotowym
zakresie wymaga rozważenia, czy osoba występująca w roli gwaranta,
podejmując działania, których zaniechała, a do których była zobowiązana, zapobiegłaby niebezpieczeństwu „wtórnemu” – które z powodu
braku aktywnego przeciwdziałania niebezpieczeństwu „pierwotnemu”
przez osobę do tego zobowiązaną może być także bezpośrednim niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia zagrożonego, jak wymagają tego
znamiona przestępstwa z art. 160 k.k. W odniesieniu do stanu faktycznego, którego dotyczyło glosowane postanowienie, należało zatem zapytać, czy zaniechane przez oskarżoną lekarkę działanie zapobiegłoby
bezpośredniemu niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wynikającemu z braku stosownej kontrakcji gwaranta – a nie z dalszej metabolizacji glikolu w organizmie zagrożonego. W świetle uwag wyżej przedstawionych uznać bowiem należy, że w konstrukcji przestępstwa z art.
160 k.k. idzie o zapobieżenie niebezpieczeństwu mającemu podłoże normatywno – prakseologiczne, nie zaś niebezpieczeństwu o charakterze biologicznym. Odpowiedź na wyżej wysunięte pytanie musi
być oczywiście pozytywna, przesądzając tym samym o spełnieniu warunku – na gruncie art. 160 k.k. – powiązań kauzalnych pomiędzy czynem sprawcy, a określonym tam następstwem, które jak starałem się
wykazać ma właśnie postać niebezpieczeństwa o charakterze „normatywno-prakseologicznym”.
Warto zauważyć na marginesie, że kwestia powiązań kauzalnych pomiędzy zaniechanym działaniem a niebezpieczeństwem wtórnym nie
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powinna stanowić większego problemu. Wszakże wynikający z zaniechania brak stosownej kontrakcji wobec niebezpieczeństwa pierwotnego, o podłożu np. biologicznym – gdy to niebezpieczeństwo
pierwotne jest bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – w dość oczywisty sposób rodzi
niebezpieczeństwo normatywno-prakseologiczne, które w takim
wypadku staje się także bezpośrednim niebezpieczeństwem zagrażającym życiu albo zdrowiu. Pewnym problemem może być natomiast
zdefiniowanie zakresu działań, do jakich zobowiązany jest gwarant –
jakich od gwaranta wolno oczekiwać. Niewątpliwie koniecznym jest w
tym zakresie uwzględnienie warunków, w jakich gwarant działał, dostępnych mu informacji o okolicznościach stanu faktycznego oraz rekomendacji wynikających wobec tychże z aktualnego stanu wiedzy.
Podkreślić przy tym należy, że gwarant ma obowiązek wdrożyć
wszystkie takie działania, które w warunkach sytuacyjnych, w jakich
działa, są według rekomendacji wynikających z aktualnego stanu
wiedzy wymagane jako dające szansę na wykluczenie, ograniczenie
czy neutralizację niebezpieczeństwa „pierwotnego” – a nie tylko takie,
które mogą prowadzić do tego w sposób pewny. O narażeniu człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu mówić można bowiem zarówno w przypadku zaniechania
tych pierwszych, jak i – tych drugich.
Reasumując: gwarant jest złym gwarantem – i może narażać na
bezpośrednie niebezpieczeństwo życie albo zdrowie zagrożonego nie tylko wtedy gdy zaniecha działań, które mogły skutecznie przeciwstawić się niebezpieczeństwu „pierwotnemu”, wykluczyć je, ograniczyć czy zneutralizować, ale także wtedy, gdy zaniecha tych, które – w
warunkach w jakich działał – w świetle aktualnego stanu wiedzy, dawały przynajmniej na to szansę.
Twierdzę jednocześnie, że gwarant dopuszcza się zaniechania, realizując przy tym znamię „naraża”, także wtedy, gdy w świetle późniejszej wiedzy o okolicznościach stanu faktycznego, „kontrakcja”
nie miała szans powodzenia. Zakres obowiązków ciążących na gwarancie musi być bowiem definiowany w odniesieniu do tego momentu czasowego, w którym on działa, w oparciu o wtedy dostępne
mu informacje o okolicznościach stanu faktycznego. W odniesie-
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niu do tego też momentu formułowane być winny wnioski co do zakresu realizacji tychże obowiązków – i niebezpieczeństw, które wynikać
mogą z ich zaniechania. Nieporozumieniem natomiast musiałoby być
wyznaczanie obowiązków gwaranta – i ocenianie niebezpieczeństw z
nich wynikających – w oparciu o wiedzę, którą dysponujemy ex post.
Moim zdaniem, uwzględnienie wyżej przedstawionych spostrzeżeń
pozwala przyjąć, że art. 160 k.k. wyznacza zakres kryminalizacji w racjonalny sposób. Warto bowiem zauważyć, że gdyby przyjąć przedstawiony przez Sąd Najwyższy sposób rozumienia znamion opisanego tam
przestępstwa, ta racjonalność mogłaby się wydać wątpliwą. Przyjmując
optykę Sądu Najwyższego należałoby zważyć w szczególności, że prowadzi ona w konsekwencji do wniosku, iż oskarżona lekarka musiałaby
pozostać poza zakresem wszelkiej reakcji prawnokarnej także wówczas,
gdyby nie podjęła dokładnie żadnych działań wobec Romana B. I wówczas bowiem, w perspektywie kreślonej przez Sąd Najwyższy, nie zachodziłby prawnokarnie relewantny – według standardu wyznaczanego przez Sąd Najwyższy – związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jej
zaniechaniem a zaistniałym niebezpieczeństwem.
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