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Prawo medyczne stanowi stosunkowo m³od¹, ale dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dziedzinê
prawa. Niniejsza monografia, zgodnie z za³o¿eniami redaktora, to zbiór analiz wybranych,
bardzo aktualnych i budz¹cych zarówno zainteresowanie, jak i pewne kontrowersje, zagad-
nieñ dotycz¹cych prawa medycznego. Przedstawione zagadnienia prawne powi¹zane s¹
z analiz¹ problematyki medycznej, tak wiêc omawiana ksi¹¿ka stanowi interesuj¹ce Ÿród³o
informacji zarówno dla prawników, którzy w swojej pracy spotykaj¹ siê z tematyk¹ prawa
medycznego, jak i lekarzy oraz innych osób wykonuj¹cych zawody medyczne, którzy
mog¹ wykorzystywaæ przepisy prawa w praktyce.

W pierwszym, z dwunastu artyku³ów, zatytu³owanym Sprzeciwy pro futuro. Problemy

stosowania prawa ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji przymusowych, którego au-
tork¹ jest prof. Joanna Haberko, przedstawiono problematykê zwi¹zan¹ z kwesti¹ obo-
wi¹zku pozyskania przez lekarza zgody na leczenie pacjenta. Pani Profesor prezentuje
równie¿ pogl¹d na to, jak nale¿y post¹piæ, kiedy pacjent, zw³aszcza ten nieprzytomny b¹dŸ
niezdolny do œwiadomego wyra¿ania decyzji, nie jest w stanie zadecydowaæ o swoim losie.
Ponadto mo¿emy tu przeczytaæ o odmiennoœci znaczenia dwóch wydawa³oby siê zbli¿o-
nych pojêæ, jak odmowa udzielenia zgody oraz sprzeciw. Dodatkowo Autorka zakreœla gro-
no podmiotowe, które zdolne jest do decydowania o procesie swojego leczenia oraz wyj¹tki
z tym zwi¹zane. W dalszej czêœci artyku³u znajdujemy omówienie propozycji zastosowania
oœwiadczeñ woli w Polsce i projektów, które w tej materii pojawi³y siê na przestrzeni dzie-
jów: formy oœwiadczeñ pro futuro i ich odwo³anie, zgodê jako uzewnêtrzniony przejaw
woli podmiotu, wp³yw pacjenta na skutecznoœæ czynnoœci, jak¹ jest zgoda czy sprzeciw
oraz postêpowanie z nieprzytomnym pacjentem.

Rozdzia³ drugi, O potrzebie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej, autorstwa
prof. nadzw. dr hab. Jêdrzeja Skrzypczaka, porusza kwestiê swobody korzystania z nowych
technologii medycznych, ich rodzajów i niebezpieczeñstw z nimi zwi¹zanych. Pan Profesor
pisze dalej o obowi¹zku uregulowania tej swobody poprzez zastosowanie norm prawnych
maj¹cych na celu ochronê praw cz³owieka i godnoœci istoty ludzkiej. Autor tekstu w przy-
stêpny sposób przybli¿a czytelnikom Europejsk¹ Konwencjê Bioetyczn¹, która pomimo
podpisania jej przez RP, nie zosta³a przez Polskê ratyfikowana. W sposób jednoznaczny
i klarowny ukazuje budowê Konwencji, wskazuje wagê oraz treœæ zawartych w niej roz-
wi¹zañ oraz zawiera zdecydowane stanowisko w sprawie potrzeby ratyfikacji tego aktu
prawnego przez Polskê oraz argumenty na poparcie tej tezy. Ponadto w artykule znajduje-
my równie¿ zauwa¿one przez Autora luki prawne w polskim ustawodawstwie, które po-
winny zostaæ uzupe³nione, ale które jednak nie stoj¹ na przeszkodzie ratyfikacji tego
dokumentu przez nasze pañstwo.

Prawo do transplantacji, artyku³ przygotowany przez prof. zw. dr. hab. Jacka Sobczaka,
odnosi siê do zagadnienia transplantacji oraz do zwi¹zanej z t¹ tematyk¹ problematyki
prawnej. Ju¿ na samym pocz¹tku Autor porusza skomplikowan¹ sprawê ujêcia ca³ego za-
gadnienia transplantacji w normy prawne. Czo³owe miejsce w artykule zajmuje próba zde-
finiowania procesu transplantacji, zakresu prawa dawcy do dysponowania komórkami,
tkankami i narz¹dami na cele transplantacji oraz kwestii istnienia „prawa do transplantacji”.
Znajdujemy tu równie¿ informacje, które punkty z przedmiotowej tematyki zosta³y uregu-
lowane w prawie polskim (odnoœniki do odpowiednich aktów prawnych), a tak¿e listê in-
stytucji zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹.



Czwarty rozdzia³ omawianej ksi¹¿ki, Specyfika postêpowania przed Wojewódzk¹ Komi-

sj¹ do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, autorstwa dr hab. Moniki Urbaniak,
porusza mo¿liwoœæ dochodzenia odszkodowania i zadoœæuczynienia za szkody wynik³e
z tzw. zdarzeñ medycznych. W artykule znajdujemy idee s³u¿¹ce wprowadzeniu tej instytu-
cji, schemat i specyfikê postêpowania przed ni¹ oraz jej wady i zalety. Ponadto Autorka
przybli¿a czytelnikom ró¿ne koncepcje dotycz¹ce rozstrzygniêcia charakteru tej jednostki,
poprzez charakterystykê jej wiod¹cych cech i przyporz¹dkowywanie ich do odpowiednich
ga³êzi prawa. Wszystko to sprawia, ¿e artyku³ mo¿e stanowiæ zbiór informacji zarówno dla
potencjalnej osoby chc¹cej skorzystaæ z tej instytucji, jak równie¿ osoby ze œrodowiska
medycznego oraz przedstawicieli zawodów prawniczych. W koñcowej czêœci artyku³u
przeczytamy o popularnoœci omawianej Komisji na przestrzeni kilku lat. Znajdziemy tu
równie¿ informacje dotycz¹ce prawid³owo sporz¹dzonego wniosku, wysokoœci odszkodo-
wañ uzyskiwanych przed Komisj¹ oraz mo¿liwoœci zakoñczenia takiego postêpowania.

Naruszenie prawa do informacji i wyra¿ania œwiadomej zgody jako podstawa roszczeñ

maj¹tkowych, to zagadnienie zaprezentowane przez dr hab. Justynê Zajdel, która wskazuje
w nim na istotny problem zarówno z perspektywy praktyków wykonuj¹cych zawody lekar-
skie, osób zajmuj¹cych siê prawem medycznym, jak i samych pacjentów. Autorka, ju¿ we
wprowadzeniu, podkreœla wagê wyra¿enia zgody przez pacjenta oraz trudnoœci w zawodzie
lekarza zwi¹zane z podjêciem decyzji odnoœnie udzielania lub zaniechania œwiadczeñ zdro-
wotnych. W dalszej czêœci czytelnicy zostaj¹ zapoznani z terminem tzw. „ryzyka zdrowot-
nego”, mog¹ równie¿ poznaæ przyk³ady rozwi¹zañ omawianego problemu poprzez analizê
orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, a tak¿e przeczytaæ o zró¿nicowaniu pojêæ zgody œwiadomej
i zgody poinformowanej. Dowiemy siê jakie s¹ ró¿nice pomiêdzy tymi pojêciami oraz jak
wygl¹da proces wyra¿ania zgody na zabieg medyczny w poszczególnych pañstwach Euro-
py. Zostaniemy poinformowani o odpowiedzialnoœci za naruszenie prawa pacjenta do in-
formacji, regulacji z tym zwi¹zanej, a tak¿e pogl¹dów S¹du Najwy¿szego w tej kwestii.
Dziêki przybli¿eniu wyroków SN, artyku³ w sposób klarowny uœwiadamia czytelnikowi
ogrom odpowiedzialnoœci spoczywaj¹cej na lekarzu, niezaprzeczalne prawo pacjenta do
korzystania z tego prawa, jakim jest informacja oraz konsekwencjê naruszenia autonomii
pacjenta w tym zakresie. Ciekawym problemem poruszonym przez dr hab. Justynê Zajdel
jest równie¿ kwestia czy szkoda niemaj¹tkowa wynikaj¹ca z deliktowego naruszenia prawa
pacjenta powinna byæ rekompensowana œrodkami finansowymi. Autorka przedstawi³a
swój punkt widzenia oraz przytoczy³a kilka wyroków w tym temacie. Ostatnie zagadnienie
poruszone w artykule stanowi naruszenie prawa pacjenta, a model informacyjny w prawie
medycznym. Dr hab. Justyna Zajdel wskazuje w nim na braki ustawowe w tym zakresie,
podaj¹c konkretne przyk³ady wraz z mo¿liwymi rozwi¹zaniami, zw³aszcza jeœli chodzi
o samo prawo zadoœæuczynienia za naruszenie prawa do informacji.

Dr nauk prawnych Rados³aw Tymiñski prezentuje Szczególne przypadki powi¹zañ kau-

zalnych w sprawach o b³êdy medyczne. Tekst ten wprowadza czytelnika w problematykê
wystêpowania odpowiedzialnoœci cywilnej w sprawach o b³êdy medyczne. Autor w swoich
rozwa¿aniach podkreœla wagê ustalenia przede wszystkim faktu zaistnienia koniecznego
zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy zdarzeniem wywo³uj¹cym szkodê a jego skutkiem oraz
adekwatnoœci zwi¹zku przyczynowego. W swoim artykule Autor przybli¿a czytelnikowi
istotê zwi¹zku przyczynowego, specyfikê spraw o b³êdy medyczne oraz podstawowe pro-
blemy pojawiaj¹ce siê podczas rozpatrywania spraw w tej dziedzinie (m.in. wieloprzyczy-
nowoœæ). Takie przedstawienie problemu powoduje przejrzystoœæ tekstu dla czytelnika
i œwiadomy odbiór omawianego artyku³u. Bardzo interesuj¹ce, zw³aszcza z punktu widzenia



praktyków prawa medycznego, s¹ równie¿ wskazania Autora na konsekwencje wyst¹pienia
wieloprzyczynowoœci i jego znaczenia dla wyniku procesu oraz pojawienia siê kolejnej, no-
wej przyczyny podczas jego trwania. Ostatnim, ale równie wa¿nym zagadnieniem podno-
szonym w artykule jest ciê¿ar dowodu istnienia zwi¹zku przyczynowego w sprawach
o b³êdy medyczne, trudnoœci zwi¹zane z jego dowodzeniem oraz cechy charakterystyczne
„dobrego” zwi¹zku przyczynowego, wypracowane na podstawie orzecznictwa SN.

Siódmy artyku³ w przedmiotowej ksi¹¿ce zatytu³owany jest: Czy szpital mo¿e pobieraæ

op³aty od pacjentów? Rozwa¿ania wokó³ leczenia odp³atnego przez publiczne podmioty

lecznicze. Jego autorem jest dr nauk prawnych Maciej Dercz. Podj¹³ siê on rozwa¿añ na te-
mat pobierania op³at przez samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej od osób objê-
tych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Autor w swoim artykule podkreœla
przede wszystkim niejednoznacznoœæ uregulowania tej kwestii przez ustawodawcê oraz
problemy praktyczne z tego wynikaj¹ce. Artyku³ podzielony jest na trzy czêœci, kolejno
wskazuj¹ce: przepisy podkreœlaj¹ce zasady finansowe, na jakich dzia³aj¹ spzoz-y, przepisy
odnosz¹ce siê do ogólnych zasad finansowej dzia³alnoœci podmiotów wykonuj¹cych dzia-
³alnoœæ lecznicz¹ oraz regulacje odnosz¹ce siê do zasad finansowych na jakich oparto
udzielanie przez podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹, œwiadczeñ opieki zdrowotnej
ubezpieczonym. Ka¿da z czêœci zawiera podstawê prawn¹, jej omówienie, a tak¿e pogl¹dy
Autora wraz z argumentami na zawarte w tytule pytanie.

Obowi¹zki podmiotu leczniczego w zakresie przestrzegania praw pacjenta zaprezento-
wa³ radca prawny Tomasz Rek. Autor najpierw wprowadza czytelnika w tematykê samego
obowi¹zku respektowania praw pacjenta, nastêpnie wymienia Ÿród³a praw pacjenta oraz
ustawy, w których znajduje siê ich unormowanie. Znaczna czêœæ artyku³u poœwiêcona jest
tzw. realizatorowi œwiadczeñ zdrowotnych, tj. podmiotowi leczniczemu. W tej czêœci Autor
wskazuje przede wszystkim, kogo mo¿na rozumieæ jako adresata norm odnosz¹cych siê do
podmiotu leczniczego, a co za tym idzie, na kim spoczywa w pierwszej kolejnoœci obo-
wi¹zek respektowania praw pacjenta oraz na czym ten obowi¹zek ma polegaæ. W koñcowej
czêœci artyku³u Autor porusza kwestiê odpowiedzialnoœci za naruszenie tych obowi¹zków.

Kolejny artyku³, Odpowiedzialnoœæ lekarza z tytu³u czynu niedozwolonego, autorstwa
prof. dr hab. Elwiry Marsza³kowskiej-Krzeœ, porusza budz¹cy powszechne zainteresowa-
nie temat, jakim jest odpowiedzialnoœæ lekarza. Autorka, dziel¹c swój tekst na czêœci oraz
dodaj¹c do tego graficzne przedstawienie omawianych zagadnieñ, w sposób jasny i przy-
stêpny przybli¿a odbiorcom tematykê artyku³u. Porusza tu takie kwestie, jak: zagadnienia
ogólne odpowiedzialnoœci lekarza, odpowiedzialnoœæ deliktowa lekarza, zdarzenia, z któ-
rymi ustawa wi¹¿e obowi¹zek odszkodowawczy lekarza, b³¹d medyczny, szkoda oraz
zwi¹zek przyczynowy. Ka¿dy z wyodrêbnionych podrozdzia³ów sk³ada siê z przybli¿enia
omawianego problemu, podstawy prawnej, a tak¿e odnoœników do literatury pozwalaj¹cej
jeszcze lepiej zg³êbiæ rzeczone zagadnienia. Dziêki objaœnieniu podstawowych terminów
u¿ywanych powszechnie w prawie medycznym omawiany artyku³ stanowi przydatne kom-
pendium wiedzy dla osób maj¹cych do czynienia z t¹ dziedzin¹ prawa.

Radca prawny Agnieszka Pachciarz w artykule pt. Wycena œwiadczeñ zdrowotnych

wed³ug nowych zasad, przede wszystkim prezentuje czytelnikom nowelizacjê ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-

nych (która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2015 r.). W swoim artykule Autorka zestawi³a stary
stan prawny oraz stan prawny obowi¹zuj¹cy od czasu nowelizacji, jednoczeœnie porów-
nuj¹c obie regulacje oraz prezentuj¹c swoje stanowisko w temacie wprowadzonych zmian.
Dalsz¹ czêœæ artyku³u stanowi wskazanie instytucji (ujêtych w ww. ustawie) oraz omówie-



nie ich zadañ w sprawie nowych wycen œwiadczeñ. W rozwa¿aniach tych zosta³y ujête za-
równo pozytywne, jak i negatywne zmiany obowi¹zuj¹ce od 2015 r. Samo podjêcie
tematyki wyceny œwiadczeñ zdrowotnych Autorka ocenia pozytywnie, jednak podkreœla
problemy rodz¹ce siê podczas analizy szczegó³owych postanowieñ ustawy. Pomimo tego
pani Agnieszka Pachciarz w koñcowej czêœci swojego artyku³u wysnuwa nadziejê, ¿e
m¹dre i prawid³owe korzystanie z postanowieñ i instytucji taryf œwiadczeñ medycznych
pozwoli na stymulowanie rozwoju œwiadczeñ medycznych oraz wspomo¿e prawid³owe re-
agowanie na ogólnopolskie priorytety zdrowotne.

Kolejny tekst, Profilaktyka uzale¿nieñ w dzia³aniach samorz¹du województwa na

przyk³adzie województwa wielkopolskiego. Wybrane aspekty prawne i praktyczne, zosta³
przygotowany przez radcê prawnego Leszka Sobieskiego, pe³ni¹cego funkcjê Dyrektora
Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poz-
naniu. Doœwiadczenia zawodowe Autora przyczyni³y siê do tego, ¿e artyku³ obfituje zarów-
no w treœci czysto teoretyczne, jak i wa¿ne z praktycznego punktu widzenia. Pan Leszek
Sobieski podkreœla w swoim artykule wagê problemu, jakim s¹ uzale¿nienia, jednoczeœnie
zaznacza, ¿e profilaktyka tych uzale¿nieñ nie jest tylko kwesti¹ indywidualn¹, ale równie¿
spo³eczn¹, co te¿ powoduje zainteresowanie t¹ tematyk¹ w³adz publicznych. W czasie lek-
tury tego tekstu poznajemy przejawy uzale¿nienia, ale równie¿ dowiadujemy siê przeciwko
jakim uzale¿nieniom prowadz¹ dzia³ania samorz¹dy. Autor zaznajamia czytelników z Wo-
jewódzkim Programem Przeciwdzia³ania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2010–2014, podmiotem odpowiedzialnym za jego realizacjê, tj. Wydzia³em Depar-
tamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
dzia³aniami podejmowanymi w tym zakresie oraz opisem samego problemu, jakim jest nar-
komania. Autor wspomina równie¿ o dzia³aniach na rzecz profilaktyki uzale¿nieñ w sferze
przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Dane statystyczne zawarte w artykule pozwalaj¹ odbior-
cy artyku³u jeszcze lepiej zrozumieæ skalê problemu, jakim s¹ uzale¿nienia.

Ostatni rozdzia³ omawianej ksi¹¿ki zatytu³owany jest Prawne i etyczne uwarunkowania

promocji us³ug medycznych, a jego Autorami s¹ dr hab. Monika Urbaniak oraz dr Rafa³ Sta-
szewski. Wskazany artyku³ sk³ada siê z kilku wydzielonych czêœci pozwalaj¹cych na
stopniowe wprowadzanie czytelnika w tematykê problemu. W czêœci dotycz¹cej zesta-
wienia ze sob¹ rynku us³ug medycznych i promocji us³ug Autorzy wymienili mo¿liwoœci
ewentualnej promocji, jednoznacznie podkreœlaj¹c, ¿e dla podmiotów medycznych taka
dzia³alnoœæ promocyjna jest w wiêkszoœci zabroniona i powinna ograniczaæ siê jedynie
do obszaru public relations. Dalsza czêœæ artyku³u stanowi pog³êbienie tematu poprzez
wskazanie polskich regulacji prawnych poruszaj¹cych tê problematykê. Bardzo ciekawe
merytorycznie zagadnienia zawiera podrozdzia³ „reklama a informacja medyczna”. Po-
przez przytoczenie wyroków oraz dyrektyw unijnych Autorzy pokazuj¹ czytelnikowi, jak
bardzo aktualny problem poruszaj¹ w swoim artykule i jakie s¹ mo¿liwoœci podejœcia do
tej tematyki. Ponadto Autorzy nie omieszkali wspomnieæ równie¿ o sankcjach prawnych
za z³amanie zakazu reklamy w tzw. Internecie medycznym oraz etycznym uwarunkowa-
niu promocji us³ug medycznych. Czytelnik ma mo¿liwoœæ dokonania analizy porów-
nawczej, poniewa¿ Autorzy opisali równie¿ regulacje prawne dotycz¹ce promocji us³ug
medycznych w innych, wybranych przez siebie pañstwach. Podsumowuj¹c swój artyku³
Autorzy wypracowali wspólne stanowisko, w którym zgodnie stwierdzili, ¿e czêœæ prob-
lemów w tej dziedzinie powoduj¹ znacz¹ce przestrzenie dowolnoœci w stanowionym pra-
wie, a tak¿e wskazali postulaty de lege ferenda dotycz¹ce przysz³oœciowej regulacji tej
problematyki.



G³ówn¹ zalet¹ omawianej ksi¹¿ki jest rozbudowane grono mo¿liwych odbiorców (leka-
rze, prawnicy, pacjenci, œrodowisko medyczne, osoby zainteresowane prawem medycz-
nym), a co siê z tym wi¹¿e jêzyk dostosowany do ka¿dej z tych grup. Moim zdaniem
zarówno dla praktyka maj¹cego czêst¹ stycznoœæ z prawem medycznym, jak i dla zu-
pe³nego laika w tej dziedzinie, zbiór omówionych wy¿ej artyku³ów mo¿e stanowiæ przy-
stêpnie Ÿród³o informacji, niekiedy sk³aniaj¹ce równie¿ do refleksji.

Kolejnym pozytywnym aspektem zauwa¿onym przeze mnie jest mnogoœæ podanych
przyk³adów, statystyk, orzeczeñ s¹dowych oraz poruszenie interesuj¹cych, budz¹cych
wci¹¿ pewne pytania i kontrowersje tematów, co powoduje, ¿e czytelnik jest œwiadomy pro-
fesjonalnego i rzetelnego podejœcia ka¿dego z autorów do omawianego przez niego zagad-
nienia.
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