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Lekarzu, 

 

 

Nazywam się Marek Koenner, jestem radcą 
prawnym i doktorem prawa, a od kilku lat 
świadczę pomoc prawną dla lekarzy  
i podmiotów leczniczych. Jestem również 
autorem bloga: prawodlalekarza.pl 

skoro już zajrzałeś do tego poradnika to zapewne zastanawiasz się po co po raz 

kolejny czytać o dokumentacji medycznej. Z pewnością uczestniczyłeś w 

szkoleniach na ten temat, a może czytałeś też jakieś opracowania. 

Jednak moje doświadczenia pokazują, że - w (prawie) wszystkich podmiotach, 

w których przeprowadzałem usługę audytu procedur medycznych pod kątem 

prawnym - lekarze i zarządzający podmiotami czują zagrożenie, które może 

pojawić się w tej sferze ich działalności  ze strony pacjentów (a raczej: 

reprezentujących ich kancelarii odszkodowawczych). 

Co prawda w wielu podmiotach wprowadzono: informatory, oświadczenia zgód 

pacjentów na leczenie, upoważnienia do udostępniania dokumentacji itp., 

ale - niezależnie od jakości tych dokumentów – często brakuje rzeczy 

najważniejszej.  

Mianowicie brakuje właściwych procedur ich stosowania (o ile w ogóle 

są stosowane)! 

Nie ukrywam, że chciałbym, żebyś po przeczytaniu tego Poradnika zakupił i 

wdrożył SYSTEM BEZPIECZNY LEKARZ. Pozwoli Ci to również - po spełnieniu 

określonych warunków - na uzyskanie CERTYFIKATU nadawanego przez 

prowadzoną przeze mnie Kancelarię Medyczną.  

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
http://www.prawodlalekarza.pl/o-autorze/
http://www.prawodlalekarza.pl/o-blogu/
http://www.kancelaria-medyczna.pl/uslugi/audyt-prawny/
http://www.kancelaria-medyczna.pl/uslugi/audyt-prawny/
http://www.kancelaria-medyczna.pl/
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1. Błąd medyczny - co to jest błąd medyczny i dlaczego w ogóle o nim 
mówimy przy okazji dokumentacji medycznej? 
 
2. Zgoda pacjenta jako element dokumentacji medycznej – jakie zna-
czenie ma fakt, że w naszej dokumentacji znajduje się „obcy” wpis? 
 
3. Dokumentacja elektroniczna vs papierowa – czy wdrożenie doku-
mentacji elektronicznej rozwiązuje całkowicie problem archiwizowania 
dokumentacji w formie papierowej? 
 
4. Zgoda „poinformowana” pacjenta – co to naprawdę znaczy 
„poinformowana” i kiedy uznajemy, że została udzielona (ale też kiedy 
możemy działać bez jej udzielenia)? 
 

Dla zrozumienia jednak sensu działania SYSTEMU BEZPIECZNY LEKARZ 
warto, żebyś przeczytał o kilku zagadnieniach, a mianowicie: 

3 

Moja koncepcja (o której z entuzjazmem wyraża się każdy, 
kto zapoznał się z nią w trakcie współpracy z Kancelarią Me-
dyczną), pozwala na zapewnienie maksymalnego poczucia 
bezpieczeństwa prawnego w codziennych działaniach.  
 

Rozwiązanie to przeszło już bowiem pozytywną weryfika-
cję w sądzie (za wyjątkiem systemów z podpisem pacjenta 
na tablecie).  

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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1. Błąd medyczny 

Mianowicie zarówno pojęcie błędu medycznego, jak i błędu sztuki lekarskiej (Mirosław Ne-
sterowicz, Prawo Medyczne, Toruń 2010), są definicjami z zakresu nauki prawa. Nie są to 
więc pojęcia ustawowe, czyli zawarte wprost w przepisach prawa.  
 
Definicje stworzone dla potrzeb nauki pomagają w systematyce. Wskazanie jednak  
rodzajów błędów nie skutkuje innym ich traktowaniem przez sąd.  
 
Oznacza to, że niezależnie od rodzaju błędu, sąd w oparciu o te same przepisy będzie  
analizował odpowiedzialność lekarza i podmiotu leczniczego. 
 
Ponieważ głównym celem działania tzw. kancelarii odszkodowawczych jest uzyskanie  
korzyści finansowej, skupię się na odpowiedzialności cywilnej. Głównie bowiem bazując  
na unormowaniach kodeksu cywilnego cel ten można osiągnąć. 
 

Nie chcę się tu rozpisywać, ale inne rodzaje postępowań: zawodowe, karne,  
a także – odnośnie szpitali – postępowanie przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych, 
stanowią niejednokrotnie jedynie instrument do zdobycia odszkodowania na drodze cywil-
nej. 

 

Wracając jednak do sedna sprawy - możemy błędy medyczne podzielić na:  

 

1. błąd diagnostyczny – polega na mylnym stwierdzeniu nieistniejącej choroby, bądź czę-
ściej na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia jego 
zdrowia; 
 
2. błąd terapeutyczny - w przypadku wyboru niewłaściwej metody lub wadliwego sposobu 
leczenia, nienależycie dokonanej operacji, poszerzenia pola operacyjnego bez takiej  
konieczności; 

Dlaczego omawiając zagadnienie dokumentacji wspominamy  

o błędzie medycznym? 

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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3. błąd techniczny – polega na niewłaściwym wykonaniu zabiegu lub badania diagnostyczne-
go; 
 

4. błąd organizacyjny – związany z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, polega na wadli-
wym jego funkcjonowaniu z punktu widzenia obowiązujących w tym zakresie przepisów pra-
wa.  

 

Być może dotychczas tylko błąd diagnostyczny i terapeutyczny traktowałeś jako błąd medycz-
ny (czyli błąd sensu stricto).  
 

Jednak odpowiedzialność ponosi - lekarz (czasem też pielęgniarka), podmiot leczniczy 
(czasem też zarządzający tym podmiotem) czy też ubezpieczyciel – również  
w wypadku popełnienia błędu technicznego i organizacyjnego. 

5 

A teraz: jak to się ma do dokumentacji medycznej?  

Odpowiedź wydaje się oczywista: jednym z rodzajów błędów organizacyjnych  
są błędy w dokumentacji medycznej.  
 

Z kolei jednym z elementów dokumentacji medycznej są oświadczenia pacjentów  
dotyczące zgody na leczenie. 

 
Ten tok rozumowania znajduje potwierdzenie w orzecznictwie.  
 

(Jak zapewne wiesz, w polskim systemie prawa nie ma precedensów, ale wyroki sądów 

apelacyjnych, a w szczególności Sądu Najwyższego, są uważnie czytane przez wszystkie 

sądy i jeżeli pewna linia orzekania się utrwala, to rzadko zdarza się odmienne orzeczenie.) 

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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6 

 

Ciekawym przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 października 2003 r.  

(I ACa 369/03, Lex nr 155067). 

Mianowicie Sąd ten stwierdził, że „wina lekarza przeprowadzającego zabieg "inwazyjny" wy-

magający zgody pacjenta może polegać na wykonaniu go niezgodnie z zasadami sztuki lekar-

skiej lub też przeprowadzeniu go bez uzyskania świadomej zgody chorego po rzetelnym poin-

formowaniu o "technicznej" stronie zabiegu i ewentualnym jego ryzyku.” 

 

Jak więc widzimy, Sąd zrównał w skutkach błąd co do braku zgody „poinformowanej” pacjenta 
z błędem medycznym sensu stricto. 

 

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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2. Zgoda pacjenta  

Również zapewne wiecie, że na dzień 1 sierpnia 2014 r. zaplanowano ostateczne przejście 
na dokumentację elektroniczną (zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657 z późn. zm.). 

 

Wielu z Was już dzisiaj korzysta z systemów informatycznych do prowadzenia  
dokumentacji i zadaje sobie pytania dotyczące choćby tego, czy konieczne jest  
drukowanie dokumentacji zapisanej elektronicznie. Na ten i inne pytania próbuję  
odpowiadać na bieżąco w moim blogu. I będę wdzięczny za zadanie mi kolejnych. 

Tutaj również chciałbym powtórzyć pogląd przedstawiony w jednym z wpisów.  

Jak wiemy, oświadczenia zawierające zgody pacjentów na leczenie, stanowią  
element dokumentacji medycznej. 

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym dla składania oświadczeń woli kodeks cywilny 
przewiduje: formę ustną, formę pisemną, formę aktu notarialnego oraz formę pisemną z 
podpisem poświadczonym notarialnie lub urzędowo. 

 

Możemy też mówić o oświadczeniu woli złożonym w sposób dorozumiany, czyli pewne  
zachowanie lub zaniechanie (milczenie) uznajemy za wyrażenie określonego oświadczenia.  

 

Z pewnością do oświadczeń woli zaliczymy zgody wyrażane przez pacjentów.  

 

Jak to wyjaśniałem już w swoim blogu oprócz zgody dorozumianej możemy też uzyskać od 
pacjenta zgodę ustną. To już coś więcej niż zgoda dorozumiana. 

Ale zastanów się: czy w sensie dowodowym istnieje między tymi zgodami jakaś różnica?  

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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Żadna.  

 

Dopóki bowiem nie mamy zgody wyrażonej na 
piśmie, mamy wyłącznie dokumentację medyczną 
wypełnianą wyłącznie przez lekarza (oraz w 
niektórych wypadkach przez pielęgniarkę), czyli z 
punktu widzenia sądu – dokument subiektywny 
(jakkolwiek byśmy się w tym miejscu oburzali, tak 
właśnie zostanie potraktowany dokument 
jednostronny).  

 

Dodatkowo mamy możliwość złożenia wyjaśnień, 
zeznań (w zależności od naszego statusu 
procesowego). Taką możliwość ma jednak również pacjent. Czyli słowo przeciwko słowu! 

Dlatego, pomimo tego, że tylko w niektórych sytuacjach przepisy wymagają zgody 
pisemnej, to z pewnością dla celów dowodowych, jest to kwestia kluczowa. 

 

Ciekawe jest tutaj stwierdzenie, które padło w wyroku Sądu Najwyższego  
z dnia 8 lipca 2010 r. (II CSK 117/10, Lex nr 602677): „nie można uznać, że nieskuteczna 
jest zgoda wyrażona na piśmie w formie podpisanego druku, choćby druk ten nie został 
wypełniony w sposób umożliwiający identyfikację zabiegu objętego zgodą”. 

 

Na tle tego procesu (ale też wielu procesów, które prowadziłem w imieniu podmiotów 
leczniczych i lekarzy, a których tu – z wiadomych przyczyn - nie mogę przytoczyć) można 
wysnuć dwie refleksje.  

Z jednej strony to orzeczenie uspokaja. Bo skoro sąd potraktował nawet taki 
niepoprawnie wypełniony formularz za prawidłowo udzieloną zgodę, to nie powinno być 
problemów. 

Z drugiej jednak strony nie można nie zauważyć, że sprawa musiała przejść przez dwie 
niższe instancje i dopiero Sąd Najwyższy zgodził się z interpretacją szpitala.  

 

Dlatego konkluzja może być tyko jedna: na pewno warto uzyskiwać zgody 
pacjentów na leczenie na piśmie! 

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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3. Czy wdrożenie dokumentacji elektronicznej 
rozwiązuje całkowicie problem archiwizowania 
dokumentacji w formie papierowej? 

Jak wiemy, z dniem 1 sierpnia 2014 r. nastąpi (o ile termin ten nie zostanie przesunięty) 
moment, w którym prowadzenie dokumentacji medycznej będzie dopuszczalne wyłącznie 
w formie elektronicznej. 

Również i dziś wielu z Was korzysta z różnych systemów informatycznych do prowadzenia 
dokumentacji medycznej.  

Być może również wiecie (z jednego z wpisów na moim blogu), że nie istnieje obowiązek 
drukowania dokumentacji przechowywanej w formie cyfrowej. 

Wspomniałem wyżej, że kodeks cywilny wyróżnia formę pisemną dla składanych oświad-
czeń woli, więc dotyczy to również zgód pacjentów.  

Forma pisemna jest tutaj rozumiana tylko w jeden sposób: jako papier (!), na którym wid-
nieje treść, a pod nią podpis. Treść może być wydrukowana, ale podpis musi być fizycznie 
złożony. 

 

Na marginesie: na pewno niejednokrotnie stosujecie formę parafy do potwierdzenia róż-
nych stron dokumentów, zmian itp. Otóż w prawie polskim nie istnieje żadna pośrednia 
formuła: albo składamy podpis albo nie. Tzn. składamy niedookreślony zygzak, którego po-
chodzenie jest niemożliwe do ustalenia. A w podpisie chodzi właśnie o to, żeby - w razie 
sporu – biegły do spraw badania pisma, był w stanie przyporządkować podpis do konkret-
nej osoby. Stąd też potrzeba zapisu atramentem – długopisem lub piórem lub cienkopisem 
itp.  Stąd też za pismo, ale nie dokument, uznamy również: kserokopię, fax itp. Bo nie ma 
tam podpisu, który biegły mógłby odczytać. 

 

Dlatego wciąż nie możemy rozwiązać problemu archiwizowania dokumentów  
ostatecznie. Musimy uzyskiwać i przechowywać papierowe wersje zgód pacjentów.  
Również innych ich oświadczeń.  

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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4. Zgoda „poinformowana” pacjenta – jak przekazać 
w 5 minut wiedzę zdobywaną latami? 

Zatem w orzecznictwie dominuje linia, którą najlepiej odzwierciedlają te oto wyroki. 

 

Stanowczo orzekł Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 31 marca 2006 r. (I ACa 973/05, Lex nr 
252827) stwierdzając, że zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bez-
prawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy. 

 

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2012 r. (III CSK 227/11, Lex nr 1211885) uznał, 
że sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzie-
lenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 
34 ustawy z 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 

 

A co do poinformowania pacjenta przypomnijmy podstawowe przepisy. 

Obowiązek lekarz wynika z art. 31 ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: 

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystęp-
nej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 
diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

 

A odpowiadające mu prawo pacjenta wynika z art. 9 ust. 2 ust. 1 ust. o pp i RPP:  

Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo 
do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,  
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewi-
dzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

Zacząć trzeba od przypomnienia kilku oczywistych spraw. 

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
http://www.prawodlalekarza.pl/akty-prawne/
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Jak jednak w sposób przystępny przekazać wiedzę zdobywaną w pocie czoła przez wiele lat 
pacjentowi, który nie ma przecież (w większości sytuacji) pojęcia o medycynie? 

 

To, czego oczekuje od lekarza prawo, często jest niezwykle trudne do wykonania w praktyce.  

 

Znowu trzeba się tu odwołać do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r.  

(IV CSK 431/12, LEX nr 1275006), w którego uzasadnieniu znajdujemy analizę tego zagadnie-
nia. 

 

„Z obowiązkami lekarza dotyczącymi samego procesu leczenia wiąże się integralnie  
obowiązek udzielenia odpowiedniej informacji. Prawidłowe wypełnienie obowiązku  
poinformowania jest konieczną przesłanką wyrażenia przez pacjenta prawnie wiążącej  
zgody na ustalone leczenie (określanej mianem zgody "objaśnionej", "poinformowanej" lub 
"uświadomionej"), a bezskuteczność zgody spowodowana nieudzieleniem właściwej  
informacji przesądza o bezprawności działania lekarza. Celem spoczywającego na lekarzu obo-
wiązku wyjaśnienia pacjentowi skutków zabiegu operacyjnego jest, by pacjent podejmował de-
cyzję o wyrażeniu zgody na zabieg z pełną świadomością tego, na co się godzi  
i czego, w tym jakich powikłań, może się spodziewać (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 
listopada 1979 r., IV CR 389/79, OSNC 1980, Nr 4, poz. 81). Obowiązek informacji uregulowany 
w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obejmuje normalne, przewidywal-
ne, choćby nawet występujące rzadko, ale niedające się wykluczyć, następstwa zabiegu opera-
cyjnego, zwłaszcza gdy mają one niebezpieczny dla życia lub zdrowia charakter; nie oznacza to, 
by informacja miała zawierać wszystkie możliwe następstwa zabiegu, nawet nietypowe i nieob-
jęte normalnym ryzykiem podejmowanego zabiegu, które mogą wystąpić w szczególnych wy-
padkach powikłań (por. m.in.. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 
511/98, niepublikowany, z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 220/07, niepublikowany i z dnia 3 
grudnia 2009 r., II CSK 337/09, P. i M. 2012, nr 2).” 

 

I znowu: taka jest linia orzecznictwa polskich sądów(!). 

  

Nauka prawa (a mówimy tu o poglądach największych autorytetów prawniczych, jak profeso-

rowie: Marian Filar czy Marek Safjan) próbuje te kwestie wyjaśniać poprzez odwołanie się do 

konieczności uwzględniania wielu elementów konkretnej sytuacji i konkretnego pacjenta. 

Przykładowo wskazuje się na: dojrzałość psychofizyczną, stan świadomości, wiek, wykształce-

nie itp.  

http://www.kancelaria-koenner.pl
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Podkreśla się również, że „należy unikać hermetycznego języka zawodowego, opierającego 
się na różnych fachowych terminach” (za D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010 ) 

 

Czy można w świetle tych poglądów – a pamiętajmy, że pogląd wyrażony w ustalonej prakty-
ce sądowej oznacza, że tak właśnie 99% sądów będzie orzekała – ochronić się przed zarzuta-
mi pacjentów o niepoinformowaniu, o niedostatecznym lub niezrozumiałym wyjaśnieniu? Co 
w konsekwencji doprowadziło pacjenta do błędnej decyzji. 

 

Kiedy rozmawiam o tych kwestiach z lekarzami (a często zarządzają oni również podmiotami 
leczniczymi, w których leczą), spotykam się często z taką oto reakcją:  

„To jest niemożliwe! Nie uda nam się z każdym pacjentem dłużej porozmawiać, bo mamy ich 
za dużo i nie mamy na nich czasu.” 

Rozmowy te są najczęściej elementem szkolenia prowadzonego w ramach przeprowadzane-
go audytu, w wyniku którego wprowadzam procedurę nazwaną Bezpieczny Lekarz. 

Bo to nie lekarz, ale pacjent podejmuje decyzję co do leczenia! 

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
http://www.prawodlalekarza.pl/pacjent-decyduje-o-leczeniu/
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5. Dokumentacja medyczna a zgoda – w końcu jakie 
znaczenie ma dokumentacja medyczna nawet, kiedy 
nie mamy dowodu na zgodę pacjenta? 

Jeśli czytasz mojego bloga, a w szczególności zamieszczoną na stronie bloga   
Bazę Wiedzy, to zapewne wiesz, że zgody udzielane przez pacjentów podzielić   mo-
żemy na: 

 

a. zgodę dorozumianą – oznacza ona, że po wejściu pacjenta do gabinetu, po ułożeniu się 
przez niego w fotelu dentystycznym itp. należy uznać, że zgoda została wyrażona. 
 
b. zgodę ustną – możemy również zapytać pacjenta, czy wyraża zgodę na dany zabieg czy le-
czenie, i wówczas mamy jego oświadczenie. 
 
c. zgodę pisemną – jednak przepisy wymagają zgody w formie pisemnej tylko w sytuacjach, 
gdy lekarz wykonuje zabieg operacyjny albo stosuje metodę leczenia lub diagnostyki stwarza-
jącą podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

Pojęcie „podwyższonego ryzyka” nigdzie nie zostało zdefiniowane, oceniane jest  
zawsze ad casum. 

Zatem w przypadku dwóch wyżej wymienionych rodzajach zgód na leczenie nie mamy do-
wodu w formie pisemnej pochodzącego od pacjenta. 
 
Minimum, które musimy spełnić w takim wypadku, to odpowiednie wpisy w dokumentacji 
medycznej. Ale pamiętajmy: widnieje tam podpis lekarza, który – jeżeli dochodzi do procesu 
w związku z błędem medycznym – broni się w sprawie, więc taki dowód nie będzie przez 
sąd traktowany jako w pełni wiarygodny. 
 
Niestety tu też leży problem. Sędziego musimy przekonać do rzeczy oczywistej: że chcieli-
śmy pacjenta wyleczyć. To może się wydać kuriozalne, ale niejednokrotnie na sali rozpraw 
okazuje się prawdziwe.  

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
http://www.prawodlalekarza.pl/baza-wiedzy-uzyskaj-dostep/
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Warto wiedzieć też o tym, że nie decyduje zgodność z zasadami etyki, a właśnie należyta  
staranność, którą tak opisuje w jednym z wyroków Sąd Najwyższy: 
 
„Jeżeli zachowanie lekarza przy dokonywaniu zabiegu medycznego odbiega na niekorzyść od 
przyjętego, abstrakcyjnego wzorca postępowania lekarza, przemawia to za jego winą w razie 
wyrządzenia szkody. Wzorzec jest budowany według obiektywnych kryteriów takiego poziomu 
fachowości, poniżej którego postępowanie danego lekarza należy ocenić negatywnie. Właści-
wy poziom fachowości wyznaczają wspomniane powyżej kwalifikacje (specjalizacja, stopień 
naukowy), posiadane doświadczenie ogólne i przy wykonywaniu określonych zabiegów  
medycznych, charakter i zakres dokształcania się w pogłębianiu wiedzy medycznej i poznawa-
niu nowych metod leczenia. O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko zarzucenie mu 
braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu 
wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, 
jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach.  
Nie chodzi zatem o staranność wyższą od przeciętnej wymaganą wobec lekarza, jak to formu-
łuje się w niektórych wypowiedziach, lecz o wysoki poziom przeciętnej staranności każdego 
lekarza jako staranności zawodowej (art. 355 § 2 k.c.) i według tej przeciętnej ocenianie kon-
kretnego  
zachowania.” 

Na marginesie z przykrością muszę zauważyć, że w pewnym bardzo znanym poradniku oma-
wiającym prawa lekarzy, znalazł się wzór oświadczenia, w którym – co zadziwiające – pod 
oświadczeniem o zgodzie znajduje się pole na podpis … lekarza, a nie pacjenta (?!). Wydaje 
się, że Autorce brakuje jednak doświadczenia procesowego i stąd to nieporozumienie (mimo 
dużej wartości całej publikacji). 
 
A nie można zapominać, że działania lekarzy oceniane są w sądzie przez biegłych. Biegli sądo-
wi powołani w sprawie mają wgląd w akta sądowe, a zatem w przesłuchania świadków,  
pisma procesowe, a w szczególności w dokumentację medyczną, która jest załączona do tych-
że akt. 
 
Kluczowym kryterium dla oceny lekarza jest należyta staranność, ale ta z kolei oceniana jest 
przez pryzmat aktualnej wiedzy medycznej.  

14 

Niepełna dokumentacja medyczna utrudnia obronę.  

http://www.kancelaria-koenner.pl
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www.kancelaria-medyczna.pl                                                              e-mail:  kontakt@kancelaria-koenner.pl 

Lekarzu, 

15 

jak wspomniałem na wstępie, chciałbym zachęcić Cię do wdrożenia systemu  
BEZPIECZNY LEKARZ.  

Pozwoli Ci to również - po spełnieniu określonych warunków - na uzyskanie  
CERTYFIKATU nadawanego przez prowadzoną przeze mnie Kancelarię Medyczną.  

 

Ponownie muszę przypomnieć, że system BEZPIECZNY LEKARZ pozwala na  
zapewnienie maksymalnego poczucia bezpieczeństwa prawnego w codziennych 
działaniach.  

 

Chcę Cię jednak przede wszystkim przekonać do tego, że ten SYSTEM daje realną 
ochronę prawną przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów.  

Nie chcę z kolei przez to powiedzieć, że możesz wówczas popełniać błędy diagno-
styczne lub terapeutyczne (sic!). 

ALE już żaden pacjent nie będzie mógł Ci zarzucić, że go właściwie nie poinfor-
mowałeś (albo poinformowałeś, ale on przecież niczego nie zrozumiał) czy że on 
nie wyrażał zgody na leczenie (albo leczenie w ten sposób albo leczenie przy  
zastosowaniu tych leków itp.). 

 

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kontakt@kancelaria-koenner.pl
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Co w kolejnych częściach poradnika: 

 

W części 2 poradnika szczegółowo omówię sytuacje, kiedy potrzebna jest zgoda pisemna  
pacjenta, kiedy konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego (albo dodatkowo przedsta-
wiciela), kiedy potrzebny jest wpis dotyczący konsultacji z drugim lekarzem, i w końcu: kiedy 
podmiot powinien zwrócić się o zgodę na leczenie do sądu opiekuńczego.   

 

W części 3 poradnika przekażę Ci z kolei zebraną wiedzę oraz moje doświadczenia odnoszące 
się do problematyki udostępniania dokumentacji medycznej, a właściwie szerzej: zagadnienia 
dostępu do informacji o stanie zdrowia. Zarówno tej prowadzonej w formie papierowej, jak  
i w formie elektronicznej.  

http://www.kancelaria-koenner.pl
mailto:kancelaria@bohdziewicz-koenner.pl

