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Wprowadzenie

Przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich dwudziestu lat 
odcisnęły swoje piętno na wielu dziedzinach życia, nie omi-
nęły również służby zdrowia. Pacjenci zyskali niespotykany 
dotychczas dostęp do wiedzy, nigdy wcześniej nie było ta-
kich możliwości kontrolowania prawidłowości działań lecz-
niczych. Do lekarzy trafiają pacjenci w pełni świadomi nie 
tylko swoich praw, ale też posiadający znaczny zasób wie-
dzy medycznej zdobytej za pośrednictwem nowoczesnych 
środków przekazu. Do tego niepomiernie wzrosła aktyw-
ność firm, które zawodowo zajmują się dochodzeniem rosz-
czeń za błędy medyczne. Na rynku pojawiły się firmy, które 
wykonują prywatne ekspertyzy medyczne, które pomagają 
pacjentowi wskazać, na którym etapie procesu leczniczego 
mogło dojść do nieprawidłowości. 

Efektem tych zmian jest zauważalny wzrost liczby i wysoko-
ści roszczeń cywilnoprawnych przeciwko podmiotom wyko-
nującym działalność leczniczą. Dane statystyczne wskazu-
ją również, że co roku wzrasta liczba wszczynanych spraw 
karnych i spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
pracowników medycznych.

Znajomość podstawowych zasad, które rządzą odpowie-
dzialnością cywilną, karną, zawodową i administracyjną 
służby zdrowia wydaje się w dzisiejszych czasach niezbęd-
ną koniecznością nie tylko dla prawników zajmujących się 
tą materią i dyrektorów podmiotów leczniczych, lecz także 
dla lekarzy i pielęgniarek niezależnie od tego w jakiej formie 
wykonują swój zawód. 

Oddajemy Czytelnikom książkę poświęconą zagadnieniom 
odpowiedzialności osób wykonujących działalność leczniczą. 
Staraliśmy się, aby książka zachowała neutralny charakter 
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Wprowadzenie

i przedstawiała w sposób rzeczowy podstawowe reguły od-
powiedzialności, nie stanowiąc ani poradnika dla pacjentów 
jak uzyskać wysokie odszkodowanie, ani poradnika dla pra-
cowników służby zdrowia , jak odpowiedzialności uniknąć. 

W pierwszym rozdziale omówiono zasady odpowiedzialno-
ści zawodowej lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników 
służby zdrowia. Przedstawiono ogólny zarys postępowania 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej, właściwość orga-
nów orzekających w tych sprawach oraz skutki ukarania, 
a w szczególności wpływ orzeczenia kary na możliwość dal-
szego wykonywania zawodu. 

Drugi rozdział poświęcono odpowiedzialności karnej. Omó-
wiono w nim zarówno przestępstwa przeciwko życiu czy 
zdrowiu, jak również inne przestępstwa, które są popełnia-
ne przez pracowników służby zdrowia przy wykorzystaniu 
pozycji zawodowej takie jak przyjęcie korzyści majątkowej 
czy poświadczenie nieprawdy. 

Trzeci rozdział zawiera omówienie zasad odpowiedzialności 
cywilnej, jej przesłanki, rodzaje roszczeń przysługujących 
poszkodowanemu oraz kwestię solidarnej odpowiedzialno-
ści lekarza i szpitala, w którym lekarz wykonuje zawód. 

W kolejnym rozdziale przybliżono problematykę odpowie-
dzialności pracowniczej, w tym odpowiedzialności porząd-
kowej oraz materialnej z uwzględnieniem specyfiki realiów 
wykonywania zawodów medycznych.

Piąty rozdział poświęcono nowemu trybowi dochodzenia 
roszczeń od szpitali za tzw. zdarzenia medyczne. Odpowie-
dzialność ta związana z działaniem wojewódzkich komisji do 
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest stosunko-
wo mało zbadanym obszarem odpowiedzialności w służbie 
zdrowia, a celem niniejszej publikacji jest jej przybliżenie. 

Książkę zamyka wyciąg z najważniejszych przepisów mają-
cych znaczenie dla odpowiedzialności pracowników działal-
ności medycznej.


