„Mamo koniec ze mną, przyjeżdżaj”
- KONGRES MEDYCZNY
„Błędy medyczne - wyzwanie dla prawa i medycyny”
WCK przy Hali Stulecia | 27.10.2012 rok
Szanowni Państwo,
27 października 2012 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbędzie się
Kongres Medyczny, podczas którego poruszymy temat błędów i zaniedbań lekarskich. Choć temat
jest kontrowersyjny, a każdy pojedynczy przypadek dotyczy ludzkiego nieszczęścia, brakuje
aktualnych opracowań na temat praw i obowiązków lekarza.
Swoją obecność potwierdzili prelegenci z całej Polski. To m.in. rzecznicy odpowiedzialności
zawodowej i praw pacjenta, sędziowie, profesorowie prawa oraz adwokaci, którzy prowadzą procesy o
błędy medyczne.
Sądy od 2-3 lat coraz częściej zasądzają wyroki na korzyść pacjenta (to nowy trend, → więcej niżej
w wywiadzie z Panią Adwokat J. Flankowską). Okazuje się także, iż na salę sądową znacznie częściej
prowadzą raczej zwykłe zaniedbania niż klasyczne błędy medyczne. Przyczynami zaniedbań są
często: opieszałość, zmęczenie, brak zainteresowania pacjentem, brak dociekliwości, ciekawości pogłębiania diagnozy.
To właśnie we Wrocławiu sąd przyznał poszkodowanej rekordowe 1 mln zł odszkodowania oraz 13
tys. zł renty miesięcznie. Odpowiedzialność lekarzy jest więc realna. Choć tak naprawdę oni sami
nie są świadomi, za co odpowiadają, co im grozi, jak mogą się uchronić. Wyroki nie są upubliczniane.
Środowisko przekazuje je sobie z ust do ust: „słyszałem, że XY został skazany, ale nie wiem do końca
za co”.
Poznanie więc skali procesów i szczegółów wyroków pozwoli uniknąć podobnych błędów oraz
spowoduje wzrost bezpieczeństwa lekarzy i pacjentów. Kongres umożliwi zbudowanie platformy
wymiany myśli i wiedzy prawno-medycznej dotyczącej mechanizmów powstawania błędów
i zaniedbań oraz sposobów im zapobieżenia. Wszystko to pomoże wdrożyć nowe standardy,
w których pacjent jest w centrum uwagi.
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FRAGMENT WYWIADU Z PANIĄ ADWOKAT JUSTYNĄ FLANKOWSKĄ
- organizatorem merytorycznym Kongresu „Błędy medyczne - wyzwanie dla prawa i medycyny”.
Pani Mecenas Justyna Flankowska wspólnie z mecenas Moniką Berestecką prowadziła sprawę,
w której Sąd Okręgowy oraz Apelacyjny we Wrocławiu po raz pierwszy w Polsce zasądził na rzecz
poszkodowanej rekordowe 1,2 mln zł odszkodowania i zadośćuczynienia oraz 13 tys. zł renty
miesięcznie.

Magdalena

Mańkowska:

Lekarz,

który

popełnił błąd jest bezkarny.

ferować

wyroki uwzględniające roszczenia

pacjentów, sięgające od kliku do kilkuset
tysięcy złotych. Jest to stosunkowo nowa

Justyna Flankowska, adwokat, organizator

rzeczywistość dla środowiska medycznego.

merytoryczny Kongresu: Tak było jeszcze

Okazuje się, że odpowiedzialność lekarska jest

kilka lat temu. Przed wojną lekarze cieszyli się

realna. Brakuje jednak wiedzy, za co personel

ogromnym szacunkiem, a w naszym systemie

medyczny bądź szpital odpowiada prawnie i w

prawnym

jakim przypadku. Warto zaznaczyć, że nie

trudno

odszkodowania.
świadomości.

było

Nie

egzekwować

było

Natomiast

nawet

później,

takiej

gdy

na

każde

uchybienie

lekarskie

skutkuje

odpowiedzialnością prawną.

początku lat 90. XX wieku rozpoczęły się
procesy cywilne, sądy przyznawały wyjątkowo

Jaka

małe

medycznego?

kwoty

zadośćuczynienia,

zupełnie

jest

właściwie

definicja

błędu

nieadekwatne do poniesionego przez pacjenta
istocie

Klasyczny błąd medyczny oznacza naruszenie

deprecjonujące najwyższe dobro jakim jest

zasad wykonywania zawodu i zdarza się

zdrowie i życie ludzkie. Po pewnym czasie

niezwykle rzadko - szczególnie w Polsce,

liczba

jednak

gdzie wykształcenie lekarzy jest na wysokim

znacząco rosnąć. Znajdowały one również

poziomie. Znacznie częściej dochodzi do

swój finał w Sądzie Najwyższym, który stanął

zwykłych zaniedbań. Można wyodrębnić cztery

na stanowisku, że za uszczerbek na zdrowiu

kategorie błędu: a) błąd diagnostyczny (błędna

pacjenta oraz za śmierć pacjenta należy się

diagnoza co do choroby lub jej braku), b)

słuszne zadośćuczynienie i odszkodowanie.

terapeutyczny (choroba dobrze rozpoznana,

Zaledwie zatem 2-3 lata temu sądy zaczęły

ale zalecone złe leczenie), c) organizacyjny

uszczerbku

spraw

na

zdrowiu,

sądowych

w

zaczęła
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(dotyczy szpitali, gdy błędna organizacja pracy
naraża pacjenta na uszczerbek zdrowiu, np. za

Na przykład usunięcie lewej nerki zamiast

mało pielęgniarek, brak koniecznej aparatury)

prawej,

oraz d) wyboru (niewłaściwy dobór personelu

pacjenta

medycznego,

pomylenie

np.

bez

wymaganych

pozostawienie
podczas

nieprzeliczenie

równoważne i prowadzą do odpowiedzialności

zabiegu operacyjnym.

(przed

brzuchu

operacyjnego,

z

lekarstwami,

narzędzi

chirurgicznych

po

rzecznikiem

odpowiedzialności

zawodowej),

odpowiedzialności

w

zabiegu

ampułek

kwalifikacji). Wszystkie te kategorie błędu są

zawodowej

chusty

cywilnej

oraz

Którzy

lekarze

powinni

uczestniczyć

w Kongresie Medycznym?

odpowiedzialności karnej.
Błąd medyczny i zaniedbanie może dotyczyć
Wspomniała Pani, że częściej zdarzają się

każdego – zarówno młodego absolwenta

zaniedbania.

medycyny, jak i specjalistę z wieloletnim
doświadczeniem.

Prelegenci

Kongresu

Tak. Zaniedbanie jest tak naprawdę zwykłym

przekażą uczestnikom aktualną wiedzę na ten

niedbalstwem

temat oraz najnowsze orzecznictwo zarówno

w

wykonywaniu

zawodu.

Powszechnie uważa się, że jedynie poważny

sądowe,

błąd medyczny może prowadzić na salę

Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie

sądową. Tymczasem częściej sprawy sądowe

Dolnośląskim, która jest nowym organem

dotyczą

uprawnionym

zwykłych

zaniedbań

i

w

takich

jak

i

do

Komisji

ds.

orzekania

Orzekania

w

o

sprawach

przypadkach sądy zasądzają równie wysokie

lekarskich. Taką wiedzę po prostu trzeba

zadośćuczynienia, odszkodowania i renty.

posiadać. Kongres będzie też okazją do
zmierzenia

się

lekarzy

z

własnym

Jakie zdarzenie możemy zakwalifikować

pojmowaniem zawodu lekarza i nadrzędnego

jako zaniedbanie?

celu medycyny.

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie informacji zamieszczonych
w wywiadzie.
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PROGRAM KONGRESU MEDYCZNEGO
„Błędy medyczne - wyzwanie dla prawa i medycyny”
08:45 - 09:15

Rejestracja uczestników

09:15 - 09:30
09:30 - 09:50

Powitanie
Małgorzata Łoboz, Sędzia Sądu Okręgowego

Czym jest zaniedbanie i błąd medyczny? Deﬁnicja prawna

w Krakowie
09:50 - 10:40

Jolanta Orłowska-Heitzman, Naczelny

Jak rozpoznać zagrożenia mogące spowodować zaniedbania

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

i błędy medyczne? Orzecznictwo Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

10:40 - 11:25

Dr n. med. Ryszard Kępa, Rzecznik Praw

Przypadki naruszeń praw pacjenta. Działalność Rzecznika

Lekarza

Praw Pacjenta

11:25 - 12:10
12:10 - 13:00

Przerwa kawowa
Mecenas Bogdana Słupska-Uczkiewicz

Łamanie praw człowieka w procesie leczenia. Orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

13:00 - 14:30

Paweł Szewczyk, Sędzia Sądu Okręgowego w

Milion złotych za błąd medyczny i kara pozbawienia wolności

Krakowie

- czy to możliwe? Orzecznictwo sądów polskich

Prof. Dr hab. Jerzy Skorupka, Sędzia Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu
Adwokat Justyna Flankowska
14:30 - 15:45
15:45 - 16:30

Lunch
Mecenas Andrzej Malicki, Dziekan ORA we

Czy orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego może

Wrocławiu

zapaść w 3

Dr n. med. Konrad Leśniakowski

miesiące? Orzecznictwo Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych przy Wojewodzie Dolnośląskim jako
alternatywa dla
procesów sądowych

16:30 - 16:55

16:55

Dr n. med. Grzegorz Luboiński

Czy Polskę stać na wysokiej jakości standardy leczenia?

Podziękowania i zakończenie
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Rekordowe 1,2 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania dla rodziny pacjenta.
Okoliczności sprawy. Opowiada Pani Adwokat Justyna Flankowska.
W tej sprawie oskarżonych było dwóch lekarzy. Chodziło o 25-letnią matkę dwójki dzieci, która
przeszła rutynową operację usunięcia wola tarczycy. Operacja się udała. Pacjentka została
przewieziona na salę pooperacyjną, a następnie oddział chirurgiczny i tu została pozostawiona sama
sobie. W ranie miała założony dren, z którego wypływała duża ilość treści krwistej. Pacjentka skarżyła
się na duszność wdechową, którą zgłaszała lekarzowi i pielęgniarce przez klika godzin. Duszności i
bóle nasilały się, ale personel medyczny nie reagował w sposób właściwy, pomimo konsultacji ze
strony kilku lekarzy różnej specjalności. Pacjentka odczuwała niepokój i zaburzenia oddychania.
Aplikowano jej m.in. Relanium. Nad ranem wysyłała smsa: „Mamo koniec ze mną, przyjeżdżaj”.
Wówczas wystąpił już obrzęk szyi i twarzy. Po nieudanej akcji resuscytacyjnej zapadła w śpiączkę.
Okazało

się,

że

przecięte

naczynia

krwionośne

powodowały

krwawienie

i powstanie krwiaków, które blokowały przepływ krwi do mózgu. Doszło do jego obrzmienia. Ona po
prostu się dusiła. Biegli orzekli, że należało tę ranę jak najszybciej zrewidować w warunkach sali
operacyjnej. W postępowaniu karnym obaj lekarze zostali skazani, ale poszkodowana nie otrzymała
żadnego zadośćuczynienia. Wtedy matka pacjentki powierzyła sprawę mojej kancelarii z prośbą o
ochronę interesów jej córki. Wraz z mecenas Moniką Berestecką skierowałyśmy sprawę do Sądu
Okręgowego we Wrocławiu. O roszczeniu powódki orzekał również Sąd Najwyższy. Pacjentka
otrzymała ostatecznie ponad 1,2 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz 13 tysięcy zł renty
miesięcznie. Sąd uznał, że nie ma dalej idącej szkody dla człowieka żyjącego, niż stan apaliczny.
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KONTAKT ORAZ AKREDYDACJA
NA KONGRES MEDYCZNY DLA MEDIÓW:

Magdalena Mańkowska
M: 690 999 926
E: magda@boostpr.pl
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