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Z prak tycz ne go do świad cze nia moż na
śmia ło wska zać, iż licz ba spraw są do wych
prze ciw ko podmio tom lecz ni czym w cią gu
ostat nich dwóch lat ule gła podwo je niu, do -
dat ko wo do szła spo ra ilość wnio sków
o usta le nie zda rze nia me dycz ne go, kie ro -
wa nych przez pa cjen tów do wo je wódz kich
ko mi sji do spraw orze ka nia o zda rze niach
me dycz nych, dzia ła ją cych przy urzę dach
wo je wódz kich. Ra my ni niej sze go ar ty ku łu
nie po zwa la ją na szcze góło we i do głęb ne
ana li zo wa nie te ma tu, ale je go ce lem jest
przy bli że nie kwe stii od po wie dzial no ści le ka -
rza za błąd me dycz ny, ze szcze gól nym
uwzglę dnie niem pro ble ma ty ki in for ma cji pa -
cjen ta i uzy ska nia je go zgo dy na wy ko na nie
za bie gu me dycz ne go.

Mówiąc o od po wie dzial no ści pra wnej
le ka rza, w tym le ka rza me dy cy ny este tycz -
nej, podob nie, jak w przy pad ku po zo sta łych
dzie dzin me dy cy ny, ma my na uwa dze co
naj mniej trzy ob sza ry, w których moż li we
jest wy cią gnię cie kon se kwen cji pra wnych.
Sfe rę kar no praw ną, sfe rę dys cy pli nar ną oraz
sfe rę cy wil no praw ną. 

Sfe ra kar no praw na re gu lo wa na jest
prze pi sa mi ko de ksu kar ne go[1], który prze -
wi du je czte ry za sa dni cze ro dza je prze -
stępstw, ja kie mo gą być po wią za ne z udzie -
la niem świad czeń me dycz nych. Są to nie u -
my śl ne spo wo do wa nie śmier ci czło wie ka –
art. 155 k.k., nie u my śl ne spo wo do wa nie
cięż kie go uszczerb ku na zdro wiu – art. 156
§ 2 k.k., nie u my śl ne spo wo do wa nie lżej sze -
go niż opi sa ne w art. 156 k.k. na ru sze nia
czyn no ści cia ła lub roz stro ju zdro wia – art.
157 § 3 k.k. oraz nie u my śl ne na ra że nie
czło wie ka na bez po śre dnie nie bez pie czeń -
stwo utra ty ży cia lub cięż kie go uszczerb ku
na zdro wiu – art. 160 § 3 k.k. Wy mie nio ne
tu prze stęp stwa moż na podzie lić na prze -
stęp stwa skut ko we, czy li ta kie w których
wa run kiem za i st nie nia od po wie dzial no ści
kar nej spraw cy jest wy stą pie nie okre ślo ne go
skut ku, np. śmierć czło wie ka lub wy stą pie -
nie cięż kie go uszczerb ku na zdro wiu oraz
prze stęp stwa „z na ra że nia”, czy li tzw. prze -
stęp stwa bez skut ko we, w których pe na li za -
cja po wią za na jest z sa mą moż li wo ścią wy -
stą pie nia okre ślo ne go re zul ta tu, który nie
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jest sam w so bie wa run kiem do uzna nia
prze stęp stwa za po peł nio ne. Nie za leż nie
jed nak od ro dza ju prze stęp stwa na le ży pa -
mię tać, iż le karz mo że od po wia dać kar nie
za prze stęp stwo prze ciw ko ży ciu lub zdro -
wiu pa cjen ta w związ ku z za bie giem lecz ni -
czym (ro zu mia nym w sze ro kim zna cze niu
te go po ję cia, tzn. obej mu ją cym dia gno zę,
te ra pię i pro fi lak ty kę cho rób) tyl ko w ra zie
za wi nio ne go błę du sztu ki le kar skiej[2]. Wi na
mo że mieć po stać wi ny umy śl nej, wi na
w za mia rze bez po śre dnim, kie dy to spraw -
ca chce wy rzą dzić szko dę, jak i w za mia rze
ewen tu al nym, kie dy to spraw ca co praw da
nie chce wy rzą dzić szko dy, ale ma jąc świa -
do mość moż li wo ści jej wy rzą dze nia, za cho -
wu je się w spo sób, który mo że do te go do -
pro wa dzić i go dzi się z ewen tu al ny mi te go
skut ka mi. Wi na nie u my śl na mo że wy stą pić
ja ko lek ko my śl ność, kie dy to spraw ca li czy
się z tym, że je go za cho wa nie mo że spo wo -
do wać szko dę, lecz bez pod staw nie są dzi, że
do wy rzą dze nia szko dy nie doj dzie, wre szcie
ja ko ra żą ce nie dbal stwo, kie dy to spraw ca
nie prze wi dy wał moż li wo ści wy rzą dze nia
szko dy, cho ciaż mógł i po wi nien był to prze -
wi dzieć. Za sa dni czym, choć nie je dy nym,
za tem za ga dnie niem, wo kół które go kon -
cen tru je się pra wo kar ne jest kwa li fi ka cja na -
sta wie nia psy chicz ne go, czy li wi na spraw cy,
wa run ku ją ca pe na li za cję je go dzia łań.

Sfe ra dys cy pli nar na od po wie dzial no ści le -
kar skiej re gu lo wa na jest prze pi sa mi usta wy
o izbach le kar skich[3], która w roz dzia le V de fi -
niu je tzw. „prze wi nie nie za wo do we”. Człon -
ko wie izb le kar skich pod le ga ją od po wie dzial -
no ści za wo do wej za na ru sze nie za sad ety ki
le kar skiej oraz prze pi sów zwią za nych z wy ko -
ny wa niem za wo du le ka rza. Za sa dy ety ki za -
wo do wej okre śla ko deks ety ki le kar skiej przy -
ję ty przez Nad zwy czaj ny II Kra jo wy Zjazd Izb
Le kar skich w 1991, zno we li zo wa ny w ro ku
1993 oraz 2003. Isto ta od po wie dzial no ści za -
wo do wej spro wa dza się do pe na li za cji sy tu a -

cji, w której le karz do pu szcza się na ru sze nia
obo wiąz ków skła da ją cych się na treść i spo -
łecz ną funk cję za wo du, po stę pu je nie zgo dnie
z za sa da mi de on to lo gii i ety ki za wo do wej,
uchy bia jąc god no ści za wo du, np. po przez
dzia ła nia lub za cho wa nia podwa ża ją ce za u fa -
nie do za wo du le kar skie go, dzia ła nia sprzecz -
ne ze spo łecz ną funk cją za wo du lub za cho wa -
nie nie do po go dze nia z po wo ła niem za wo du
le ka rza. Dzia ła nia ta kie mo gą po le gać m.in. na
nie do peł nie niu obo wiąz ku za wo do we go, zła -
ma niu prze pi sów zwią za nych z wy ko ny wa -
niem za wo du, ale tak że nie prze strze ga niu
uchwał władz i orga nów sa mo rzą dów le ka -
rzy. Sfe ra ta w ni niej szym opra co wa niu po zo -
sta je po za na szym za in te re so wa niem.

Trze cia, ostat nia i naj waż niej sza sfe ra od -
po wie dzial no ści, to sfe ra cy wil no praw na.
Jest ona re gu lo wa na w szcze gól no ści prze pi -
sa mi ko de ksu cy wil ne go, usta wy o za wo -
dach le ka rza i le ka rza den ty sty[4], usta wy
o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen -
ta[5]. Zgo dnie z ww. ak ta mi pra wny mi pierw -
szo pla no wą ro lę od gry wa ją tu: ele ment
wzor ca pra wi dło we go po stę po wa nia pro fe -
sjo na li sty, ja ki sta no wi mier nik sta ran no ści
dzia ła nia le ka rza w trak cie udzie la nia świad -
czeń me dycz nych, ele ment zgo dy pa cjen ta
na udzie la nie świad czeń me dycz nych, szcze -
gól nie istot ny w me dy cy nie este tycz nej.
Pod sta wo we ro szcze nia pa cjen ta, ja kie wy -
ni ka ją z ww. ak tów pra wnych zmie rza ją do
wy rów na nia szko dy, ja kiej do znał pa cjent,
naj czę ściej przyj mu ją po stać za do śću czy nie -
nia za do zna ną krzyw dę i cier pie nie, uzu peł -
nia ne go w za leż no ści od sy tu a cji po szko do -
wa ne go ren tą lub od szko do wa niem. Naj -
czę ściej pa cjen ci do ma ga ją się re kom pen sa ty
fi nan so wej w po sta ci za do śću czy nie nia, gdyż
nie ma ją wów czas obo wiąz ku wy ka za nia
wy so ko ści szko dy i jej udo ku men to wa nia,
jak to jest w przy pad ku od szko do wa nia. Za -
sa dy usta la nia wy so ko ści za do śću czy nie nia
i ren ty pre cy zu ją art. 444 i 445 ko de ksu cy -



wil ne go, zgo dnie z którym w ra zie uszko -
dze nia cia ła lub wy wo ła nia roz stro ju zdro wia
na pra wie nie szko dy obej mu je wszel kie wy -
ni kłe z te go po wo du ko szty. Na żą da nie po -
szko do wa ne go zo bo wią za ny do na pra wie -
nia szko dy po wi nien wy ło żyć z góry su mę
po trzeb ną na ko szty le cze nia, a je że li po -
szko do wa ny stał się in wa li dą, tak że su mę
po trzeb ną na ko szty przy go to wa nia do in ne -
go za wo du. Je że li po szko do wa ny utra cił cał -
ko wi cie lub czę ścio wo zdol ność do pra cy za -
rob ko wej al bo je że li zwięk szy ły się je go po -
trze by lub zmniej szy ły wi do ki po wo dze nia
na przy szłość, mo że on żą dać od zo bo wią -
za ne go do na pra wie nia szko dy od po wie -
dniej ren ty. Sąd mo że też przy znać po szko -
do wa ne mu od po wie dnią su mę ty tu łem za -
do śću czy nie nia pie nięż ne go za do zna ną
krzyw dę. Kon struk cją za do śću czy nie nia po -
słu gu je się tak że usta wa o pra wach pa cjen ta
i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta, która od sy ła
w przy pad ku na ru sze nia praw pa cjen ta
wska za nych w niej do art. 448 ko de ksu cy -
wil ne go, re gu lu ją ce go za sa dy wy rów na nia
na ru sze nia dóbr oso bi stych. W przy pad ku
stwier dze nia na ru sze nia dóbr oso bi stych pa -
cjen ta sąd mo że przy znać mu od po wie dnią
su mę ty tu łem za do śću czy nie nia pie nięż ne go
za do zna ną krzyw dę lub na je go żą da nie za -
są dzić od po wie dnią su mę pie nięż ną na
wska za ny przez nie go cel spo łecz ny, nie za -
leż nie od in nych środ ków po trzeb nych do
usu nię cia skut ków na ru sze nia. 

Z punk tu wi dze nia wska za nych wy żej
sfer od po wie dzial no ści po ję ciem wspól nym,
de ter mi nu ją cym moż li wość wy stą pie nia ro -
szczeń pa cjen ta, jest za i st nie nie tzw. błę du
me dycz ne go. Zgo dnie z orzecz nic twem
usta le nie błę du w sztu ce le kar skiej za le ży od
od po wie dzi na py ta nie, czy po stę po wa nie
le ka rza w kon kret nej sy tu a cji i z uwzglę dnie -
niem ca ło kształ tu oko licz no ści ist nie ją cych
w chwi li za bie gu, a zwła szcza tych da nych,
który mi wów czas dys po no wał al bo mógł

dys po no wać, zgod ne by ło z wy ma ga nia mi
ak tu al nej wie dzy i na u ki me dycz nej oraz po -
wszech nie przy ję tej prak ty ki le kar skiej.
W prak ty ce orzecz ni czej[6] przyj mu je się na -
stę pu ją cą kla sy fi ka cję błę dów lecz ni czych:
dia gno stycz ne, te ra peu tycz ne, tech nicz ne
i orga ni za cyj ne. Błąd dia gno stycz ny po peł -
nio ny zo sta je na eta pie dia gno zo wa nia cho -
ro by i spro wa dza się do sy tu a cji, w której le -
karz wy cią ga z ob ja wów cho ro bo wych in ne
wnio ski niż te, które dyk to wa ne są wie dzą
me dycz ną. Do błę dów te go ro dza ju za li czyć
na le ży rów nież nie roz po zna nie w ogóle
pew nych ob ja wów, a tak że wa dli we prze -
pro wa dze nie sa mych ba dań słu żą cych po -
sta wie niu dia gno zy lub też po mi nię cie ta kich
ba dań. Źródłem te go błę du jest za nie cha nie
prze pro wa dze nia ba dań po zwa la ją cych na
po sta wie nie pra wi dło wej dia gno zy al bo
prze o cze nie przez le ka rza ob ja wów cho ro -
by i nie wy ko rzy sta nie sto ją cych do je go dys -
po zy cji środ ków słu żą cych do usta la nia tych
ob ja wów[7]. Błąd te ra peu tycz ny jest czę sto
po wią za ny z błę dem dia gno stycz nym lub
na wet sta no wi je go na stęp stwo i po ja wia się
w przy pad ku, gdy brak dzia ła nia w kie run ku
stwo rze nia pa cjen to wi wła ści wych wa run -
ków do je go te ra pii, np. po zo sta wie nie cho -
re go w do mu lub nie przy ję cie go do szpi ta -
la al bo stwo rze nie wa run ków sy tu a cyj nych
znacz ne po gar sza ją cych stan cho re go[8]. Błąd
te ra peu tycz ny mo że tak że wy stę po wać sa -
mo dziel nie, kie dy przy pra wi dło wym roz -
po zna niu sto su je się spo sób le cze nia odbie -
ga ją cy od re guł po stę po wa nia ak cep to wa -
nych przez na u ki me dycz ne. Le karz sta wia -
ją cy błęd ną dia gno zę, w sen sie nie roz po -
zna nia sta nu cho ro bo we go, nie zda je so bie
przy tym spra wy z te go (nie ma świa do mo -
ści nie bez pie czeń stwa), że pa cjent jest
w po ło że niu za gra ża ją cym ży ciu lub zdro -
wiu. Je że li na wet prze wi du je moż li wość ta -
kie go za gro że nia, to tę ewen tu al ność
w swo jej ana li zie przy pad ku odrzu ca[9]. Błąd
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tech nicz ny jest to nie pra wi dło we z punk tu
wi dze nia tech nicz ne go wy ko na nie czyn no -
ści dia gno stycz no-lecz ni czych. Błąd ten nie
za wsze wią że się li tyl ko z dzia łal no ścią za -
bie go wą. Mo że prze ja wić się on np. w po -
da niu in ne go le ku za miast te go, który był za -
mie rzo ny i za or dy no wa ny w ra mach dzia łal -
no ści lecz ni czej[10]. Błąd orga ni za cyj ny jest
na stęp stwem wa dli wej orga ni za cji po mo cy
me dycz nej, która nie po zo sta je bez wpły wu
na ży cie i zdro wie cho rych. Z błę dem me -
dycz nym ma my do czy nie nia za wsze wów -
czas, gdy po waż ny uszczer bek na do brach
pa cjen ta po wstał nie na sku tek wa dli we go
prze pro wa dze nia pro ce su le cze nia, lecz
w związ ku ze złą orga ni za cją pra cy le ka rzy
i per so ne lu me dycz ne go[11]. Błąd ten mo że
wy ni kać np. z bra ków w za kre sie wy po sa że -
nia podmio tu lecz ni cze go w sprzęt i apa ra tu -
rę me dycz ną, bra ku kwa li fi ka cji lub przy go to -
wa nia prak tycz ne go per so ne lu, złej orga ni za -
cji pra cy na od dzia le, w tym nie za pew nia nia
współ pra cy po mię dzy ko mór ka mi orga ni za -
cyj ny mi podmio tu lecz ni cze go[12]. 

Na ru sze nie za sad wy ni ka ją cych z za sad
wie dzy me dycz nej, do świad cze nia i de on to -
lo gii to tzw. błąd le kar ski, spro wa dza ją cy się
do na ru sze nia obo wią zu ją cych le ka rza re guł
po stę po wa nia. Oce nia ny w kon tek ście na u -
ki i prak ty ki me dycz nej jest ele men tem
obiek tyw nym wa run ku ją cym od po wie dzial -
ność le ka rza. Do jej za i st nie nia mu si je szcze
zo stać speł nio ny ele ment su biek tyw ny. Od -
no si się on do za cho wa nia przez le ka rza sta -
ran no ści, oce nia nej pod ką tem okre ślo ne go
wzor ca, stan dar du po stę po wa nia, przy
przy ję ciu kry te rium wy so kie go po zio mu
prze cięt nej sta ran no ści każ de go le ka rza ja ko
je go sta ran no ści za wo do wej[13]. Mier ni kiem
za tem pra wi dło we go po stę po wa nia jest
wzo rzec sta ran ne go dzia ła nia. Ra my wzor ca
wy zna cza ją m.in. art. 6 usta wy o pra wach
pa cjen ta, zgo dnie z którym pa cjent ma pra -
wo do świad czeń zdro wot nych od po wia da -

ją cych wy ma ga niom ak tu al nej wie dzy me -
dycz nej, art. 17 usta wy o dzia łal no ści lecz ni -
czej, okre śla ją cy wy mo gi orga ni za cyj ne
ocze ki wa ne od podmio tów lecz ni czych
oraz art. 4 usta wy o za wo dach le ka rza i le -
ka rza den ty sty, zgo dnie z którym le karz ma
obo wią zek wy ko ny wać za wód, zgo dnie ze
wska za nia mi ak tu al nej wie dzy me dycz nej,
do stęp ny mi mu me to da mi i środ ka mi za po -
bie ga nia, roz po zna wa nia i le cze nia cho rób,
zgo dnie z za sa da mi ety ki za wo do wej oraz
z na le ży tą sta ran no ścią. W prak ty ce wzo -
rzec mo dy fi ko wa ny jest tak że przez ro dzaj
udzie la nych świad czeń zdro wot nych, np.
w ob sza rze me dy cy ny este tycz nej mier ni ki
sta ran no ści le ka rza zo sta ją za o strzo ne,
a szcze gól ną ro lę przy pi su je się obo wiąz -
kom in for ma cyj nym le ka rza wo bec pa cjen -
ta. Kon fron ta cja kon kret ne go za cho wa nia
le ka rza z owym wzor cem wa run ko wać bę -
dzie od po wie dzial ność wo bec pa cjen ta. 

Od nie daw na w orzecz nic twie i li te ra tu -
rze po ja wił się je szcze je den ter min ma ją cy
wpływ na kwe stie od po wie dzial no ści pra -
wnej le ka rzy – nie po wo dze nie me dycz ne.
Nie po wo dze nie w le cze niu jest to nie prze -
wi dzia ny, nie po my śl ny wy nik le cze nia, który
na stą pił mi mo pra wi dło wej dia gno zy, za sto -
so wa nia wła ści we go le cze nia oraz sta ran nej
opie ki me dycz nej[14]. Jak wia do mo, me dy cy -
na nie za wsze jest w sta nie za pew nić osią -
gnię cie okre ślo ne go re zul ta tu. Czę sto na -
wet przy po stę po wa niu zgod nym z ak tu al ną
wie dzą me dycz ną i za cho wa niu na le ży tej
sta ran no ści nie da się wy e li mi no wać ry zy ka
po wsta nia szko dy. Kon struk cja nie po wo -
dze nia me dycz ne go za kła da, iż pa cjent pra -
wi dło wo po in for mo wa ny o ist nie ją cym ry -
zy ku, wy ra ża jąc zgo dę na za bieg przyj mu je
je na sie bie. Prze ję cie to jest uwa run ko wa -
ne i nie cał ko wi te, obej mu je bo wiem tyl ko
zwy kle po wi kła nia i nie do ty czy kom pli ka cji
po wsta łych w sku tek po mył ki, nie u wa gi lub
nie zręcz no ści le ka rza al bo bra ku je go kom -



pe ten cji. Dla moż li wo ści po wo ła nia się na
nie po wo dze nie me dycz ne, szcze gól nie
w ob sza rze me dy cy ny este tycz nej, ko niecz -
ne jest do peł nie nie wa run ków okre ślo nych
w art. 9, 16 i 17 usta wy o pra wach pa cjen -
ta oraz art. 31 usta wy o za wo dzie le ka rza.
Zgo dnie z ww. prze pi sa mi w przy pad ku za -
bie gu ope ra cyj ne go al bo za sto so wa nia me -
to dy le cze nia lub dia gno sty ki stwa rza ją cych
podwyż szo ne ry zy ko dla pa cjen ta, zgo dę
wy ra ża się w for mie pi sem nej. Pa cjent
przed wy ra że niem zgo dy ma pra wo do
uzy ska nia od le ka rza przy stęp nej in for ma cji
o sta nie zdro wia, roz po zna niu, pro po no wa -
nych oraz moż li wych me to dach dia gno -
stycz nych i lecz ni czych, da ją cych się prze wi -
dzieć na stęp stwach ich za sto so wa nia al bo
za nie cha nia, wy ni kach le cze nia oraz ro ko -
wa niu. Zgo dnie zaś z usta wą o za wo dzie le -
ka rza – le karz ma obo wią zek udzie lać pa -
cjen to wi lub je go usta wo we mu przed sta wi -
cie lo wi przy stęp nej in for ma cji o je go sta nie
zdro wia, roz po zna niu, pro po no wa nych
oraz moż li wych me to dach dia gno stycz nych,
lecz ni czych, da ją cych się prze wi dzieć na -
stęp stwach ich za sto so wa nia al bo za nie cha -
nia, wy ni kach le cze nia oraz ro ko wa niu. Pra -
wi dło wa za tem in for ma cja dla pa cjen ta
obej mu ją ca wszy st kie wy mie nio ne ele men -
ty, w po łą cze niu ze zgo dą pa cjen ta wa run -
ku je in ter wen cję le kar ską oraz chro ni le ka -
rza przed obar cze niem go od po wie dzial no -
ścią za ry zy ko nie po wo dze nia me dycz ne go.
Tyl ko pa cjent świa do my i po in for mo wa ny,
nie dzia ła ją cy pod wpły wem błę du, mo że
wy ra zić swą wo lę po przez udzie le nie zgo dy
na in ter wen cję me dycz ną. W szcze gól no ści
w ob sza rze me dy cy ny este tycz nej, gdzie in -
ter wen cja nie jest czę sto nie zbęd na, ro la
wła ści we go uświa do mie nia pa cjen ta w za -
kre sie moż li wych na stępstw prze pro wa dze -
nia za bie gu i po wi kłań jest bar dzo istot na.
Zgo da wa dli wa, nie u świa do mio na po wo du -
je za wsze bez praw ność dzia ła nia le ka rza,
na ra ża jąc go na od po wie dzial ność. Obo wią -

zek in for ma cyj ny do ty czy ro dza ju i ce lu za -
bie gu, a tak że je go na stępstw, za rów no po -
żą da nych, jak i nie po żą da nych, w tym skut -
ków ubocz nych. In for ma cja po win na obej -
mo wać da ją ce się prze wi dzieć moż li we na -
stęp stwa za bie gu, zwła szcza je że li są to na -
stęp stwa po le ga ją ce na znacz nym i istot nym
uszczerb ku zdro wia, na wet je że li wy stę pu ją
rzad ko lub bar dzo rzad ko, ale nie moż na ich
wy klu czyć. Wska za ny wi nien być tak że sto -
pień praw do po do bień stwa ich wy stą pie nia.
W orzecz nic twie wska zu je się, iż za kres
udzie la nych pa cjen to wi in for ma cji mu si być
uza leż nio ny od ro dza ju za bie gu, w szcze -
gól no ści od te go, czy za je go prze pro wa -
dze niem prze ma wia ją bez względ ne czy
względ ne wska za nia, czy też cho dzi np.
o za bieg ko sme tycz ny. O ile w wy pad ku za -
bie gu ra tu ją ce go ży cie obo wią zek udzie le nia
pa cjen to wi in for ma cji nie wy ma ga wska za nia
wszy st kich moż li wych skut ków je go wy ko -
na nia i mo że ogra ni czać się do wska za nia
moż li wych nie ko rzy st nych skut ków i po wi -
kłań, bę dą cych zwy kłym ty po wym na stęp -
stwem da ne go za bie gu, o ty le w wy pad ku
za bie gów ko sme tycz nych za kres te go obo -
wiąz ku mu si być szer szy[15]. Do cho dzi tu do
tzw. po sze rze nia obo wiąz ku in for ma cyj ne -
go, prze ja wia ją ce go się w po trze bie po in -
for mo wa nia za in te re so wa ne go o wszy st -
kich, rów nież tych ma ło praw do po dob nych
i nie zwy kle rzad ko zda rza ją cych się na stęp -
stwach prze pro wa dze nia okre ślo ne go za -
bie gu, uwzglę dnia ją cych ca łe spek trum
moż li wo ści, zgo dnie z wie dzą i prak ty ką le -
kar ską[16]. Na le ży też zwrócić uwa gę, iż
umo wa o wy ko na nie za bie gu ko sme tycz ne -
go jest umo wą sta ran ne go dzia ła nia, a nie
re zul ta tu, dla te go też le karz nie bę dzie od -
po wia dał za brak osią gnię cia za mie rzo ne go
efek tu, je że li pod jął wszy st kie nie zbęd ne
dzia ła nia, by go osią gnąć[17]. W kon tek ście
po wyż szych uwag nie pra wi dło wa in for ma -
cja pa cjen ta, po prze dza ją ca pro ces mo ty wa -
cyj ny, zmie rza ją cy do uzy ska nia je go zgo dy
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na za bieg ope ra cyj ny, sta no wi błąd in for ma -
cyj ny eli mi nu ją cy moż li wo ści wy ka za nia nie -
po wo dze nia me dycz ne go. 

Dla zo bra zo wa nia po wyż szych za sad
moż na odwo łać się do orzecz nic twa roz -
strzy ga ją ce go w kwe stii pra wi dło wo ści pro -
ce su mo ty wa cyj ne go pa cjen ta i sku tecz no -
ści wy ra żo nej przez nie go zgo dy na za bieg.
Na przy kład w spra wie skar gi pa cjent ki,
która w wy ni ku wy ko na nia ko lej ne go za bie -
gu de pi la cji la se ro wej do zna ła roz le głych
po pa rzeń skóry, sąd uznał, iż w sy tu a cji, gdy
przed pierw szym za bie giem pa cjent ka zo -
sta ła po in for mo wa na o moż li wych skut kach
i po wi kła niach za bie gu, ale nie ode bra no
odręb nej zgo dy na wy ko na nia ko lej ne go za -
bie gu, który łą czył się ze zmia ną ro dza ju la -
se ra i je go na tę że nia, brak zgo dy pa cjent ki
na za bieg świad czy o bez praw no ści dzia ła -
nia wy ko nu ją ce go za bieg ja ko prze słan ce
od po wie dzial no ści de lik to wej[18]. W in nej
spra wie pa cjent ka pod da ła się re kon struk cji
pier si po le cze niu onko lo gicz nym. Po cząt -
ko wo za kwa li fi ko wa no ją do wszcze pie nia
im plan tu, a później za su ge ro wa no prze pro -
wa dze nie re kon struk cji pier si me to dą
TRAM. Pa cjent ka, co praw da, wy ra zi ła zgo -
dę na wy ko na nie za bie gu me to dą TRAM,
jed nak nie zo sta ła przed za bie giem po in for -
mo wa na o ry zy ku wy stą pie nia roz licz nych
po wi kłań, m.in. mar twi cy tka nek i prze pu -
kli ny, jak rów nież o tym, że me to da ta wią -
że się za wsze z sze ro ką bli zną na brzu chu.
Za bieg re kon struk cji pier si, wy ko na ny u pa -
cjent ki me to dą TRAM nie udał się, co skut -
ko wa ło jej ze szpe ce niem w pła szczy źnie
pier si i brzu cha, jak rów nież trau ma tycz ny -
mi do zna nia mi w sfe rze psy chicz nej. Orze -
ka ją cy w spra wie sąd uznał, iż je że li po wód -
ka kwa li fi ko wa ła się do re kon struk cji pier si
za rów no me to dą Bec ke ra, jak i me to dą
TRAM, to win na by ła zo stać szcze góło wo
po in for mo wa na o wszy st kich kon se kwen -
cjach wy ni ka ją cych z za sto so wa nia kon kret -
nej me to dy, w tym o stop niu i za kre sie ry -

zy ka po wi kłań, tak aby mo gła w spo sób
w peł ni świa do my ucze st ni czyć w wy bo rze
naj lep szej dla sie bie me to dy[19]. Po zwa ny nie
wy ka zał w tym przy pad ku, iż ta ką in for ma -
cję pa cjent ka otrzy ma ła.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze przy pad ki,
na le ży wska zać, iż w in te re sie le ka rzy udzie -
la ją cych świad czeń me dycz nych w za kre sie
me dy cy ny este tycz nej jest jak naj bar dziej
szcze góło we po in for mo wa nie pa cjen ta
o moż li wych kon se kwen cjach wy ko ny wa -
nych czyn no ści me dycz nych, na wet je że li
kon se kwen cją po wyż sze go by ła by re zy gna -
cja pa cjen ta z pla no wa ne go za bie gu. Tyl ko
bo wiem ta kie dzia ła nie za bez pie cza le ka rza
przed kon se kwen cja mi bez praw ne go do ko -
na nia czyn no ści me dycz nych i zwią za nej
z tym od po wie dzial no ści pra wnej. Jed nym
ze spo so bów pre wen cji w tym za kre sie jest
m.in. od po wie dnie for mal ne przy go to wa nie
dru ków zgo dy pa cjen ta na za bieg, które do -
ku men to wać bę dą pra wi dło wość i treść pro -
ce su in for ma cyj ne go le ka rza, a tym sa mym
de cy zyj ne go pa cjen ta, po twier dza jąc wy -
czer pa nie obo wią zu ją cych pro ce dur w po -
wyż szym za kre sie i do peł nie nie wy mo gów
wy ni ka ją cych z prze pi sów pra wa. Do ku ment
ta ki po wi nien być przy stęp ny gra ficz nie i tre -
ścio wo, a nad to zro zu mia ły dla pa cjen ta,
gdyż tyl ko pod ty mi wa run ka mi wy łą czy bez -
praw ność podej mo wa nych przez le ka rza
dzia łań. Nie ma tu miej sca na blan kie to wość
czy po prze sta nie na uzy ska niu pod pi su pa -
cjen ta pod ogól nie sfor mu ło wa nym wzo -
rem, nie zin dy wi du a li zo wa nym ze wzglę du
na ro dzaj wy ko ny wa ne go za bie gu. Co naj -
waż niej sze, do ku ment ta ki po wi nien zo stać
pod pi sa ny za rów no przez pa cjen ta, jak i le -
ka rza, który przed za bie giem udzie lał pa cjen -
to wi nie zbęd nych in for ma cji i wy ja śnień.

W za kre sie me dy cy ny este tycz nej po -
moc ni czą ro lę do wo do wą mo że ode grać
do ku men ta cja fo to gra ficz na, obra zu ją ca stan
pa cjen ta przed wy ko na niem za bie gu i po
nim, która w przy pad ku spo ru co do pra wi -



dło wo ści wy ko na nych pro ce dur, po zwo li
oce nić prze bieg i efek tyw ność pro ce su lecz -
ni cze go. Za sto so wa nie tej me to dy do ku -
men ta cji wy ma ga od le ka rza do peł nie nia
sze re gu for mal no ści, z których naj waż niej szą
jest uzy ska nie pi sem nej zgo dy pa cjen ta na
wy ko na nie zdję cia, z wy ra źnym ogra ni cze -
niem prze twa rza nia uzy ska nych ma te ria łów
wy łącz nie dla po trzeb pro ce su lecz ni cze go.
Pa cjent po wi nien tak że wie dzieć, gdzie zdję -
cie ma być prze cho wy wa ne, po wi nien mieć
moż li wość za strze że nia moż li wo ści je go wy -
da nia in nym podmio tom niż on sam lub
orga ny są do we. Zdję cie w mia rę moż li wo ści
nie po win no ujaw niać twa rzy pa cjen ta, po -
win no zo stać włą czo ne do je go do ku men ta -
cji me dycz nej w za mknię tej ko per cie i pod -
le gać ochro nie pra wnej, tak jak do ku men ta -
cja me dycz na. Pra wo pol skie nie pre cy zu je
w spo sób odręb ny i wy ra źny sta tu su zdjęć
in nych niż RTG ja ko czę ści do ku men ta cji
me dycz nej, za tem ko niecz ne jest za cho wa -
nie ostroż no ści, szcze gól nie w przy pad ku
udo stęp nia nia do ku men ta cji me dycz nej,
udo stęp nie nie zdję cia po win no pod le gać
szcze gól nym za sa dom, okre ślo nym w zgo -
dzie pa cjen ta. Ma te riał zdję cio wy czę sto po -
ja wia się w pro ce sach zwią za nych z błę da mi
me dycz ny mi, naj czę ściej jed nak jest to do ku -
men ta cja wy ko na na przez pa cjen ta i przez
nie go za łą cza na do po zwu w for mie zdjęć
lub czę ściej w for mie na gra nia na no śni ku.
Wy da je się, że ta dru ga me to da jest lep szym
wy bo rem, w szcze gól no ści w przy pad ku za -
bie gów na in tym nych czę ściach cia ła, bo po -
zwa la na ogra ni cze nie krę gu po ten cjal nych
odbior ców do bez po śre dnich ad re sa tów,
z po mi nię ciem osób po stron nych. Ko rzy sta -
nie z tej for my do ku men to wa nia prze bie gu
le cze nia z ra cji nie wy pra co wa nych stan dar -

dów pra wnych w po wyż szym za kre sie, win -
no jed nak na stę po wać z du żą ostroż no ścią
i roz sąd kiem. 
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