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Ochrona zdrowia obywatela                                                
– prawem konstytucyjnym 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                       z dnia 2 kwietnia 1997 r 

Art. 68.  

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.  
 

 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia 
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom 
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w 
podeszłym wieku. 



Ustawa Kodeks Cywilny 

 

 Należyta staranność -  określenie jakości 
świadczonej pracy i  staranność pracownika 
medycznego mająca chronić dobro pacjenta i 
interesy jego pracodawcy 



Świadczenie zdrowotne  to usługa 
powierzona 

 Należytą staranność pracownika medycznego  w relacji wolno 
oceniać poprzez stwierdzenie dokładności, pieczołowitości, 
sumienności i terminowości świadczonej opieki lekarskiej. Pojęcie 
należytej staranności nie obejmuje jednak sytuacji wyjątkowych, 
a niepomyślny wynik postępowania medycznego nie wyklucza 
należytej staranności  np. lekarza.  

 Francuski Sąd Kasacyjny z 20 maja 1936 r.: "lekarz zobowiązuje 
się wobec pacjenta do dania zabiegów sumiennych, uważnych i z 
zastrzeżeniem okoliczności wyjątkowych, zgodnych z zasadami 
wiedzy, a nie rezultatu". 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dok%C5%82adno%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieczo%C5%82owito%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumienno%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminowo%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1


USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH 
OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH (Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) 

 działania służące zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 
działania medyczne wynikające z procesu leczenia 
lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich 
wykonywania. 



USTAWA Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I 
RZECZNIKU PRAW PACJENTA (Dz. U. z 2012 rpoz. 159, z późn. zm) 

 

 Art. 4. 1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta 
sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę 
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę 
na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego      

 Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych 
odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
 

      



Inne źródła prawa 

 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty 

 

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

 

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?q=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet%3Fid%3DWDU20111120654&sa=U&ei=3LtoU5qPHPLg7Qb9soHgCg&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNGkuEsfkQ24vf8yRcaHHVN0suOFYg
https://www.google.pl/url?q=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet%3Fid%3DWDU20111741039&sa=U&ei=frtoU4TIDaKS7Abd6oHQCA&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNG4Tb_Q_M24loxx8q9EEBRo6aTbPw


Akty wykonawcze 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w 
sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. 
w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny 
zgodności wyrobów medycznych  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w 
sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia 
kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w 
sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz 
warunków przechowywania tej dokumentacji  



Odpowiedzialność karna 

 Ktoś, kto będąc zobowiązany do  niesienia 
pomocy medycznej i zachowania należytej 
staranności podczas udzielania świadczeń 
zdrowotnych,  nie podejmuje tych czynności 
lub podejmuje w rażący sposób naruszając 
standardy ich udzielania – podlega karze  

 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
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Zdarzenie medyczne 

 Błąd w sztuce medycznej (błąd medyczny, błąd 
lekarski, niepowodzenie w leczeniu) to 
postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi 
zasadami wiedzy medycznej. Lekarz ma obowiązek 
wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu 
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania 
i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej i z należytą starannością.  



Zaufanie 

 Wyrób medyczny, od którego 
wymaga się maksymalnej sterylności, 
stosowany przez pracownika 
medycznego – determinuje jakość 
wykonania procedury medycznej. 
Pracownik medyczny zawsze ufa, że 
wyrób spełnia warunki jego 
zastosowania. 



 
Procedury dotyczące procesu dekontaminacji 

 

 Kierownicy zakładów opieki 
zdrowotnej oraz inne osoby 
udzielające świadczeń zdrowotnych są 
obowiązani do podejmowania działań 
zapobiegających szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych. 

                                                                  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu  

                                                                  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  ( Dz.U. Nr 234, poz.1570) 

 

 



Procedury szczegółowe 

 procedura mycia rąk 

 procedura dezynfekcji rąk, 

 procedura postępowania po ekspozycji, 

 procedura dekontaminacji powierzchni, 

 procedura postępowania z brudną bielizną, 

 procedura postępowania z odpadami medycznymi (instrukcja stanowiskowa) 

 procedura sprzątania ( z uwzględnieniem postępowania w przypadku skażenia 
materiałem biologicznym), 

 procedura mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, 

 procedura mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, 

 procedura postępowania z wyrobami medycznymi, z narzędziami, sprzętem 
medycznym, materiałem opatrunkowym i bielizną przed, w trakcie i po procesie 
dekontaminacji, w tym sterylizacji ( z uwzględnieniem 

 kontroli procesu sterylizacji, warunków przechowywania materiałów po sterylizacji) 

 



Wymagania w stosunku do osób wykonujących dekontaminację, w tym 
sterylizację 

 Wszystkie osoby wykonujące dekontaminację, w 
tym sterylizację powinny być przeszkolone w 
ramach kursów kwalifikacyjnych zgodnych z 
programem zatwierdzonym lub zweryfikowanym 
przez Ministerstwo Zdrowia.  

                            Wytyczne , 2011r. Sterylizacji wyrobów medycznych i innych   

                                                               przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy  
                                                               udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynnościach podczas 
                                                               których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 

2003r. (Dz. U. nr 89, poz. 828), które przewiduje zasady posiadania kwalifikacji przez użytkowników 

jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. 



 
Dokumentacja procesów sterylizacji 

 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 

zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli 
wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.( Dz.U. z 2010r.,Nr 100, 
poz.646) 

 Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed 
zawodowymi zagrożeniami biologicznymi, Warszawa, PZH 2001 



Zakres kontroli wewnętrznej 

 Zakres kontroli wewnętrznej dot. realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 
obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności procedur 
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji. 

 
                                  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu,  

                                  sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji  

                                  działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i  chorób zakaźnych. ( Dz.U. z 2010r.,Nr  

                                  100, poz.646) 



Odpowiedzialność 

 Odpowiedzialność za proces sterylizacji ponosi użytkownik 
sterylizatora i to on powinien wykonać wszystko, aby proces 
sterylizacji był skuteczny, a w razie wątpliwości musi prawidłowość 
procesu udowodnić. W tym celu niezbędne jest walidowanie 
procesu sterylizacji wykonywane przez użytkownika. 

 

 Dyrektywa 93/42/EEC zakłada, że każdy wyrób medyczny musi być 
całkowicie bezpieczny dla pacjenta. Jest to możliwe wówczas, gdy 
proces dekontaminacji będzie kontrolowany i walidowany.  Stąd też 
dyrektywa ta jak również ustawa z dnia 27.07.2001r. o wyrobach 
medycznych ( Dz.U. Nr.126, poz.1380) obliguje szpitale do 
walidacji procesów sterylizacji. 



Schemat odpowiedzialności 

 Kierownik podmiotu 

 Kierownik centralnej sterylizatorni 

 Użytkownik aparatury 



Skutki nienależytego wykonania 

 Zakażenia wewnątrzszpitalne  

 Powikłania pooperacyjne 

 Długotrwałe leczenie 

 Kalectwo 



Miejsce kierownika centralnej sterylizatorni 

 Kierownik centralnej sterylizatorni 
powinien być głównym inspiratorem i 
koordynatorem wszelkich działań 
zmierzających do zapewnienia 
najlepszych sterylnych wyrobów 
medycznych zabezpieczających 
pacjenta i podmiot. 



Rekomendacje dla podmiotów 

Kierownik centralnej sterylizatorni: 
 Koordynuje całokształt działań zakładu w obszarze 

zabezpieczenia koniecznych wyrobów medycznych 
(CS, LS, PS, SSG) 

 Stanowi element inicjatyw wewnątrzszpitalnego 
systemu eliminacji obszarów zagrożeń 
epidemicznych 

 Inicjuje strategię rozwoju nowych metod 
technologicznych i edukacyjnych w zakresie 
dbałości o wzrost jakości wyrobów medycznych.  

 



Instytucje oceny 

 Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o 
Zdarzeniach medycznych; 

 Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej  

 Prokuratura 

 Sąd  

 Inspekcja  Sanitarna  
 

 
 



Podstawy odpowiedzialności 

 błąd,  

 ujemne następstwa dla zdrowia lub życia 
pacjenta określone w przepisach prawa 
karnego (zabójstwo, uszkodzenie ciała, 
spowodowanie śmierci),  

 związek przyczynowy między błędem a 
ujemnymi następstwami,  

 wina osoby wykonującej zabieg. 



Odpowiedzialność cywilna za szkody 
wyrządzone błędem medycznym 

 Błąd medyczny, według poglądów ustalonych w doktrynie i orzecznictwie, wypełnia  

       element obiektywny - stanowi jeden z przejawów bezprawności jako postępowanie  

       (działanie lub zaniechanie) sprzeczne z aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy  

       i nauki medycznej. Jest więc, jak już wspomniano, kategorią niezależną od osoby  

       konkretnego lekarza (jego indywidualnych cech i umiejętności) oraz od okoliczności,  

      w których podejmował on czynności z zakresu diagnozy i terapii - czynność medyczna  

      (diagnoza, zabieg) albo odpowiada stanowi wiedzy albo nie; tertium non datur 

 

 Stwierdzenie, że doszło do naruszenia reguł fachowego postępowania umożliwia 
dokonanie  oceny, czy błąd medyczny jest jednocześnie przez lekarza zawiniony 
subiektywnie, tzn. czy stanowi następstwo niedołożenia należytej staranności 
(tj. niedbalstwa) w działaniu.  

 



Pozostałe przesłanki odpowiedzialności cywilnej 

 Zdarzenie, z którym prawo łączy 
odpowiedzialność (delikt lub naruszenie 
postanowień umowy, na podstawie której lekarz 
podejmuje się działań medycznych wobec 
chorego) lub też podejmuje te działania z 
wykorzystaniem wadliwych wyrobów medycznych 

 Szkoda  

 Związek przyczynowy między zdarzeniem  

    (zawinionym działaniem sprawcy) a szkodą 



Przyczyny zdarzeń medycznych 

 nieznajomość zasad wiedzy;  
 przeoczenie objawów choroby lub dających 

się stwierdzić właściwości organizmu, w 
tym także z powodu niewykorzystania 
środków pomocniczych;  

 niewłaściwe przyporządkowanie danego 
przypadku określonym regułom: 

 niedbałe wykonywanie czynności lecznic  
 
 



Dopełnione 

 

 

 Dziękuję za uwagę  

   z życzeniami owocnych obrad 


