
Lekarz medycyny ratunkowej. 

Czy lekarz niespecjalista(z dziedziny danej choroby) ma prawo odesłać pacjenta? 

 

Witam 

Zwracam się z ogromną prośbą o wyjaśnienie z punktu widzenia prawnego sytuacji coraz częściej 

istniejącej w Polskich Szpitalach. 

W Szpitalach coraz częściej łączy się Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) z Izbami Przyjęć (IP). 

Nakłada się na lekarzy systemu (lekarzy medycyny ratunkowej) zajmowanie się pacjentami 

skierowanymi do Oddziałów. Np: 

Pacjent z skierowaniem od specjalisty neurologa zgłasza się do IP/SOR i lekarz medycyny ratunkowej 

decyduje o przyjęciu bądź odmowie do Szpitala. Czyli istnieje możliwość, iż on jako niespecjalista z 

dziedziny neurologii odeśle pacjenta do domu i przejmie całkowitą odpowiedzialność za nieprzyjęcie 

pacjenta. Sytuacja nasila się w związku z brakiem miejsc w szpitalach oraz brakiem dostępu do 

poradni specjalistycznych. Lekarze z Oddziałów przerzucają odpowiedzialność na lekarzy pracujących 

w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.  

dr n. med. Krzysztof Tyburczy 

Odpowiedź 

NRL/ZRP/MBK/971/2012 

Szanowany Panie Doktorze, 

odpowiadając na Pana maila uprzejmie informuję: 

czy innym jest wystawienie skierowania do szpitala przez lekarza specjalistę, a czym innym 

kwalifikacja pacjenta w celu przyjęcia do szpitala.  

Każdy lekarz (specjalista w danej dziedzinie medycyny czy nie posiadający specjalizacji) 

odpowiada jedynie za własne działania lub zaniechania i nie ponosi odpowiedzialności za 

działania innych lekarzy. Za popełnione błędy (własne) może on ponieść odpowiedzialnością 

zawodową, cywilną, karną lub jeżeli jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy - także 

pracowniczą. Zakres odpowiedzialności jest ustalany w toku określonego postępowania 

prowadzonego przez właściwe organy. Dotyczy to także odmowy przyjęcia do szpitala, 

zwłaszcza jeżeli pacjent znajdował się w stanie zagrażającym jego życiu i zdrowiu.  

Oczywiście lekarz wykonujący zawód w szpitalu znajduje się w określonych 

uwarunkowaniach organizacyjno-prawnych, które nie są od niego zależne. To kierownictwo 

szpitala lub oddziału jest odpowiedzialne za właściwe zarządzanie szpitalem, zapewnienie 

odpowiedniej organizacji pracy i ustalenie zasad przyjęcia do szpitala. Nie bez znaczenia jest 
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także wysokość środków finansowych przekazywanych przez publicznego płatnika. W razie 

nagłej utraty zdrowia lub życia pacjenta, również kierownictwo szpitala lub oddziału może 

ponieść odpowiedzialność za postępowanie lekarza (w przypadku lekarza zatrudnionego w 

szpitalu odpowiedzialność cywilną wobec pacjenta lub jego rodziny ponosi podmiot leczniczy 

prowadzący szpital).  

Z punktu widzenia obowiązków ciążących na lekarzu należy zauważyć, że zgodnie z art. 30 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 

277, poz. 1634, z późn. zm.) w przypadku, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby 

spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego 

rozstroju zdrowia pacjenta oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, lekarz musi 

podjąć leczenie (co należałoby także odnieść do przyjęcia pacjenta do szpitala w celu 

niezwłocznego udzielenia mu tam pomocy). Jeżeli nie jest to sytuacja opisana w tym 

artykule, lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta do szpitala, o ile pacjent może uzyskać 

pomoc w inny sposób. Przed odstąpieniem od leczenia, aby wykluczyć sytuację z art. 30 

ustawy, lekarz powinien przeprowadzić przynajmniej wywiad, obejrzeć pacjenta, ewentualnie 

go zbadać oraz odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. 

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta do 

szpitala, ale ponosi odpowiedzialność za takie działanie, dlatego też w celu uwolnienia się od 

negatywnych dla niego następstw tych działań powinien stwierdzić, czy w danym przypadku 

nie zachodzi potrzeba niezwłocznego udzielenia pacjentowi pomocy. 

Z poważaniem, 

Małgorzata Brzozowska-Kruczek 

radca prawny 

Zespół Radców Prawnych 

Naczelnej Izby Lekarskiej 

 

 

 


