
I – KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA

1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny

1. Definicje:
- tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka
- nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć mózgowia – pnia mózgu
* anestezjologia:
- DEFINICJA KLASYCZNA: Nieodwracalne ustanie krążenia krwi oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie 
oznacza ono natychmiastową śmierć wszystkich komórek ciała
- DEFINICJA „NOWA”: Nieodwracalne ustanie funkcji mózgu oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie  
oznacza to śmierć innych układów.
- DEFINICJA „NOWA ZMODYFIKOWANA” Nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu oznacza śmierć mózgu jako 
całości. Niekoniecznie oznacza to śmierć mózgu jako całości

2. Rodzaje:
• W zależności od czasu umierania:

- nagła – wyznacznik: płynność krwi w zwłokach zwłaszcza w zatokach opony twardej (!) cecha ta determinuje 
obfitość plam opadowych i ocieklin w narządach wewn. (płuca, wątroba, mózg, jelita) ,

- poprzedzona konaniem (agonią) = powolna – skrzepy krwi zwłaszcza w jamach serca (!)
W zależności od przyczyny:

- Naturalna – uwiąd starczy (przyczyny fizjologiczne), przyczyny chorobowe
 Śmierć powolna (choroby nowotworowe, zapalne)
 Śmierć nagła (zawał m. sercowego)

- Gwałtowna (wskutek urazu; zabójstwo, samobójstwo, wypadek)
 Śmierć powolna (narastający krwiak nadoponowy po urazie)
 Śmierć nagła (powieszenie, przestrzał serca, ostre zatrucie)

• W zależności od wyników sekcji zwłok:
- przyczyny śmierci powodujące zmiany anatomiczne (uraz mechaniczny, działanie czynników fizyko – chemicznych),
- śmierć czynnościowa, nie powodująca zmian anatomicznych (uduszenia, zatrucia lekami i innymi substancjami, 

SIDS, zab. rytmu serca).

3. Przyczyny (wypełniane na karcie zgonu):
- pierwotna, wyjściowa, zasadnicza,
- wtórna (powikłana),
- bezpośrednia (ostateczna) = niewydolność krążeniowo-oddechowa

2. Znamiona śmierci (zmiany pośmiertne)

1. Wczesne:
• plamy pośmiertne – opadowe,
• stężenie pośmiertne,
• oziębienie,
• bladość,
• wysychanie

2. Późne:
• autoliza,
• gnicie

3. Zmiany utrwalające:
• przeobrażenia tłuszczowo – woskowe,
• strupieszenie (mumifikacja),
• zeszkieletowanie,
• przemiana torfowa (garbowanie torfowiskowe).

Ad. 1 Wczesne – wykształcają się do 12 h po śmierci
a) pewne

• plamy pośmiertne – opadowe (patrzymy na: rozległość, rozmieszczenie, barwę, intensywność, wyciskalność); 
sinowiśniowe (z odcieniem sinofioletowym) zabarwienie powłok ciała w następstwie ustania czynności serca i 
opadania krwi do sieci naczyń żylnych włosowatych najniżej położonych części ciała, początkowo przemieszczalne 
przy zmianie pozycji ciała, później nieprzemieszczane (hemoliza, przenikanie barwnika krwi przez ściany naczyń)
- już po ok. 20 – 30 min; drobne plamki na karku i małżowinach usznych → zlewające się
- „róże cmentarne” – zasinienia zastoinowe, przy długotrwałej agonii, drobne, sine plamki lub bladosine 
marmurkowania okolicy paliczków, bocznych części szyi, barków (objaw sinicy zastoinowej)
- miejsca uciśnięte (podłoże, ubrania) – skóra blada
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- do ok. 6 h całkowicie przemieszczalne, 6 – 12 h częściowo przemieszczalne (zagęszczenie krwi), 12 – 14 h 
nieprzemieszczalne dyfuzyjne (hemokoncentracja, hemoliza, dyfuzja barwnika)
- wyciskalność plam do momentu powstania plam dyfuzyjnych
- przyczyna śmierci:

1) skąpe lub brak – ostry krwotok wewn. lub zewn. 
2) silnie wysycone, ciemnoniebieskie, granatowo-fioletowe – uduszenie gwałtowne z uciskiem na klatkę 

piersiową
3) „malinowe” – zatrucie CO (łożyska paznokci żywoczerwone), HCN i pochodne
4) brunatnawe – methemoglobina
5) zmiana sinowiśniowych na jasnoczerwone – niska temp., reoksydacja Hb, łożyska paznokci sinowiśniowe

- różnicowanie plam pośmiertnych z podbięgnięciami krwawymi (sińcami): nacięcie skóry i tk. podskórnej → z 
plam pośmiertnych krew można spłukać

•  stężenie pośmiertne – skrócenie i usztywnienie mięśni (↓ ATP → ↓ aktomiozyny), ustępuje przy autolizie, gniciu i 
przełamaniu (może wrócić gdy przełamanie w ciągu 6 – 7 h); ↑ lepkości i nierozciągliwości miozyny poprzez jej 
związanie z aktyną
- kataleptyczne stężenie – zachowanie pozycji takiej jak tuż przed śmiercią osobniczą
- po 2 – 3 h mm. palców rąk, stóp, żuchwy; 6 – 8 h całe ciało; kolejność – reguła Nystema
- ustępuje od 2. doby w kolejności w jakiej się pojawiało (pośmiertna proteoliza), w niskiej temp. – po kilku tyg. 
- mm. gładkie – serce (po 30 min skurcz, w LK brak krwi), gęsia skórka, silne pofałdowanie bł. śluzowej przewodu 
pokarmowego, źrenice: rozszerzenie → zwężenie → rozszerzenie → norma

b) niepewne
•  oziębienie – pośmiertna utrata ciepła w wyniku ustania procesów przemiany materii i postępującego wyrównywania 

temp. zwłok do temp. otoczenia; w chorobach zakaźnych z bakteriemią – krótkotrwały wzrost temp., mierzenie 
temp. w odbytnicy lub w mięśniach uda po uprzednim ich nacięciu; spadek temp. ciała o 0,5 – 1,5oC/h w ciągu 
pierwszych 6 h, później wolniej

•  bladość – zanik charakterystycznego zabarwienia powłok istniejącego za życia w wyniku pośmiertnego ustania 
krążenia; krew biernie spływa do najniżej położonych części ciała; spadek napięcia tkankowego (także u żyjących 
podczas znacznego ↓ RR – omdlenie, wstrząs)

•  wysychanie – postępująca utrata wody: żółtawobrunatne, pergaminowate stwardnienie powłok skórnych w miejscach 
pozbawionych zrogowaciałego naskórka (rogówka, spojówki, czerwień wargowa, wargi sromowe, skóra worka 
mosznowego); zmatowienie rogówki (po 1 – 24 h); zwiotczenie gałki ocznej; parowanie w miejscu pozbawienia 
skóry jej warstwy ochronnej (np. ślady dławienia na szyi, bruzda wisielcza)

• też: brak tętna i tonów serca, brak oddechu, zanik odruchów, głęboka śpiączka, bierne ułożenie ciała, rozszerzenie 
źrenic

Ad. 2 Późne:
• Autoliza – samostrawienie, samoistny rozkład tkanek lub komórek pod wpływem własnych enzymów, następujący po 

śmierci klinicznej
•  Gnicie – rozpad tkanek w następstwie rozkładu złożonych związków organicznych, głównie zawierających azot, pod 

wpływem enzymów bakterii w większości beztlenowych (bakterie własne); temp. > 0oC, wilgoć; tworzą się gazy o 
dużej zawartości NH3, CO2, H2S i CH4; istotny wpływ temp.
- prawo Caspra – zwłoki znajdujące się na wolnym powietrzu ulegają rozkładowi 2 x szybciej niż w zimnej wodzie, 

zwłoki w wodzie 4 x szybciej niż w suchej glebie
- po ok. 2 dniach szarozielonkawe podbarwienie skóry w prawym podbrzuszu; 
- rozprzestrzenia się drogą naczyń krwionośnych – przechodzą do tkanek tworząc brudnoczerwono-zielonkawe 

smugi dyfuzyjne
- rozedma gnilna skóry – pod wpływem ciśnienia gazów przemieszczenie płynów tkankowych skóry → pęcherze z 

treścią brudnoczerwoną lub fioletową
- brzuch powyżej poziomu klatki piersiowej, wypchnięcie gałek ocznych, wysunięcie języka, wątroba piankowata o 

konsystencji ciastowatej, mózg papkowaty, szaro-zielono-czerwonawy, bł. wew. dużych naczyń i wsierdzia 
nasiąka barwnikiem krwi (imbibicja)

Ad. 3 Zmiany utrwalające:
• zeszkieletowanie – całkowite zniszczenie części miękkich; całkowity rozpad cz. miękkich: 3 – 5 lat; całkowite 

zeszkieletowanie (rozpad ścięgien, więzadeł i chrząstek): 5 – 10 lat; na wolnym powietrzu: 1,5 – 2 lat
•  strupieszenie (mumifikacja) – naturalny proces pośmiertny, środowisko suche i przewiewne, wysoka temp. 

otoczenia; szybka i znaczna utrata wody z powłok skórnych i narządów wew.; zahamowanie przemian chemicznych 
wymagających obecności wody; części miękkie kurczą się, skóra twardnieje, przybiera barwę brunatną; ok. roku 
(dzieci – kilka tyg.); ułatwia rozpoznanie uszkodzeń ciała i identyfikację zwłok (w porównaniu do gnicia)

•  przeobrażenia tłuszczowo – woskowe – środowisko wybitnie wilgotne; tk. tłuszczowa → masy tłuszczowo-woskowe 
(uwodornione = utwardzone kw. tłuszczowe z domieszką mydeł wapniowych i magnezowych); sprzyja całkowity 
brak dostępu powietrza (woda, rowy w wilgotnej, gliniastej glebie)

- proces: hydroliza i upłynnienie tłuszczów →  nasiąkanie rozkładających się mm. substancjami tłuszczowymi → 
enzymy i bakterie beztlenowe → więcej kw. tł. nasyconych (palmitynowy, stearynowy) → szarobiała masa 

2



tkankowa (miękka, mazista → twardsza → krucha); od zewn. do wewn. zwłok; ok. 6 tyg. po śmierci (tk. 
podskórna), 3 – 4 m-ce (mm.), kilka lat (pełne)
- twardość tłuszczowosku jest zależna od stosunku kw. nasyconych do nienasyconych 8:1 (fizjologicznie 1:1)
- sprzyja identyfikacji zwłok, pobraniu określonych narządów do bad. toksykologicznych, niekiedy rozpoznanie 
zmian urazowych

•  przemiana torfowa (garbowanie torfowiskowe) – torfowiska; wygarbowanie powłok skórnych i demineralizacja tk. 
kostnej pod wpływem kwaśnych składników gleby torfowej; mm i narządy wew. → rozpad i zanik; kości → 
odwapnienie, ciemne zabarwienie, konsystencja gumy; włosy → barwa ognistoczerwona; spłaszczenie ciała; rozwój 
pełny >100 lat

3. Zmiany przyżyciowe i pośmiertne

W badaniu zwłok ważnym elementem jest określenie czy dane obrażenia powstały za życia, bezpośrednio przed zgonem czy 
po śmierci.
Stwierdzenie, że obrażenie powstało za życia, uzasadniają:

• Cechy zapalenia lub gojenia obrażeń (obrzęki, nacieki leukocytarne, ziarnina)
• Podbiegnięcia krwawe (w zwłokach przebywających w wodzie ulegają wypłukaniu, gnicie zaciera ich obraz, obfite 

po akcji reanimacyjnej)
• Masywny krwotok (z reguły przyżyciowo, pośmiertnie w przypadku rozerwania zatok opony twardej i po reanimacji 

osób z uszkodzonymi naczyniami)
• Ogniska zachłystowe krwią w miąższu płuc (najczęściej przy złamaniach podstawy czaszki i uszkodzeniach jamy 

nosowo-gardłowej → obraz płuca lamparciego, ostrożnie u osób reanimowanych, zacierają się przy gniciu
• Zator powietrzny w sercu (rany z uszkodzeniem naczyń żylnych szyi, klatki piersiowej i miednicy mniejszej, np. 

próby przerwania ciąży)
• Obfite zatory tłuszczowe we wszystkich płatach płuc (pojedyncze zatory u alkoholików, cukrzyków, we wstrząsie i 

przedłużającej się agonii)
• Obca treść w drogach oddechowych – o przyżyciowości zachłyśnięcia się (a nie o przelaniu pośmiertnym) świadczy 

jej obecność w oskrzelach poniżej rozwidlenia tchawicy

Obrażenia schyłkowe – powstają najczęściej w wyniku upadku i uderzenia o twarde podłoże w momencie utraty przytomności. 
Zazwyczaj są to otarcia naskórka i podbiegnięcia, rzadziej rany tłuczone. Występują przeważnie na głowie w pobliżu tzw. linii 
kapeluszowej.
Podbiegnięcia krwawe są znacznie słabiej zaznaczone niż w przypadku zmian przyżyciowych, mimo rozległych obrażeń.

Obrażenia pośmiertne:
• Wysychanie skóry przypominające otarcia naskórka, najczęściej w obrębie moszny, na skrzydełkach nosa i na 

czerwieni wargowej u niemowląt. Może to sugerować błędne rozpoznanie, np. uduszenie noworodków lub 
wysychające fałdy skórne na szyi pod wpływem ucisku kołnierzyka – obecność brudy wisielczej.

• Złamania kości przy nieostrożnym przenoszeniu zwłok
• Obrażenia na zwłokach wyłowionych z wody – toczenie zwłok po kamienistym dnie lub wyciąganie za pomocą 

bosaków
• Niszczenie zwłok przez zwierzęta

4. Tok postępowania sekcyjnego

• Ustalenie tożsamości zwłok – porównanie treści postanowienia prokuratora z oznaczeniami znajdującymi się na 
zwłokach

• Rozebranie zwłok i dokładny opis
• Dane identyfikacyjne (płeć, budowa ciała, długość i masa ciała, typ owłosienia, obecność blizn, tatuaży)
• Oględziny zewnętrzne zwłok
• Oględziny wewnętrzne zwłok (wszystkie trzy jamy ciała, tj. czaszka, klatka piersiowa, jama brzuszna)

Technika sekcyjna nie odbiega od sekcji anatomopatologicznej.

5. Dodatkowa diagnostyka sekcyjna – pobieranie materiałów do badań

Pobierając materiał należy uważać, aby nie został on zanieczyszczony ani uszkodzony i możliwie jak najszybciej przesłać go 
do odpowiednich pracowni badawczych. Każde naczynie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem zmarłego oraz datą 
pobrania.

Zabezpieczenie materiałów biologicznych do badań dodatkowych:
 pobieranie narządów do badań toksykologicznych
przystępując do sekcji  powinno się mieć: min. 6 chemicznie czystych słoi o poj. 1 litra, kilka butelek, buteleczek i probówek
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 pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych
kilka jałowych probówek i kilkanaście szkiełek podstawowych i nakrywkowych
 pobieranie materiału do badań na zawartość alkoholu
10 ml krwi obwodowej z naczyń żylnych, mocz – w razie jego braku ewentualnie płyn z ciałka szklistego gałki ocznej lub maź 
stawową; pobieranie moczu i innych niż krew płynów ustrojowych jest niezbędne gdy doszło do gnilnego rozkładu zwłok
 pobieranie materiału do badań histopatologicznych
kilka słoików o poj. 100 – 200 ml z szeroką szyjką i doszlifowanym korkiem
wycinek – najczęściej w postaci płaskiego prostopadłościanu nie powinien być grubszy niż 0,5 cm – ułatwia to utrwalenie go 
w 5 – 8 % roztworze wodnym formaldehydu (najczęściej)
 zabezpieczenie materiału do badań identyfikacyjnych
określenie grupy krwi – 10 ml krwi – zawsze gdy:

 nieznana tożsamość ofiary (w tym porzucone zwłoki noworodka),
 gdy krew ofiary jest na narzędziu zbrodni lub poplamił się nią sprawca,
 jeżeli zgon nastąpił po przetoczeniu krwi

w przypadku braku krwi (znaczne wykrwawienie, rozkład zwłok) pobiera się wycinki narządów zawierających stosunkowo 
dużo substancji grupowych: ściana żołądka, mięśnie szkieletowe, ślinianki podżuchwowe

Dodatkowo konieczne może być mikroskopowe badanie:
 substancji znalezionych w przewodzie pokarmowym (cząsteczki roślinne, skrawki tkanek, inne uformowane 

substancje); cząstki roślinne po ostrożnym przepłukaniu utrwala się w b. słabym – 0,5 % roztworze formaldehydu
 treści wyciśniętej z płuc lub z oskrzeli
 treści z dróg rodnych

Podejrzenie śmierci z otrucia → do chemicznie czystych naczyń pobiera się:
 przecięty żołądek wraz z treścią
 pętle jelita cienkiego i grubego (20 – 40 cm)
 większa część wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym
 obie nerki
 połowę mózgu i płuc
 niekiedy wycinek mięśnia szkieletowego (100 – 200 g)
 ponadto do buteleczek o poj. 50 – 100 ml:

 krew z naczyń obw. (najlepiej ż. udowej)
 krew z serca
 cały mocz z pęcherza moczowego

Do słojów nie dodaje się żadnych środków utrwalających.

Nawet gdy obducent jest przekonany o działaniu konkretnej trucizny należy pobrać wszystkie wymienione narządy i płyny, 
ewentualnie toksykolog może zdecydować o odstąpieniu od ich badania.

6. Postępowanie identyfikacyjne osób żyjących, zwłok i szczątków

1. Definicje:
a) Zwłoki ludzkie – ciało osób zmarłych
b) Szczątki ludzkie

• popioły otrzymane po spaleniu zwłok
• noworodki martwo urodzone, płody i noworodki niezdolne do życia, które nie przeżyły 24 h
• pozostałości zwłok wydobyte przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach
• części ciała ludzkiego odłączone od całości

2. Rozpoznanie zwłok opiera się na:
a) dowodach pozamedycznych (daktyloskopia, odzież, przedmioty, dokumenty, zdjęcia, biżuteria – oględziny ważne w 

przypadku katastrof)
• daktyloskopia

- W Polsce pobierano odciski palców do 1956 r.
- Obecnie osoby wchodzące w konflikt z prawem
- Trudna lub niewykonalna przy zwłokach zgniłych oraz spalonych – skóra palców ześlizguje się u topielców lub 

u osób zmarłych przebywających w wysokiej temperaturze
- Gładkość skóry i paznokci jest wyrazem procesów gnilnych
- Gdy zaawansowany jest proces maceracji – naskórek oddziela się – należy zachować jego fragmenty do badań 

daktyloskopowych
- Gdy skóra jest nadmiernie przesuszona moczy się palce w wodzie, aby ułatwić odbicie linii papilarnych

• chiroskopia – badanie porównawcze śladów linii papilarnych całych dłoni
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• pelmatoskopia – badanie porównawcze śladów linii papilarnych całych dłoni
b) dowodach medycznych: identyfikacją zajmują się medycy sądowi i antropolodzy:

• oględziny zewnętrzne,
• oględziny wewnętrzne,
• czynności identyfikacyjne,
• badania laboratoryjne

3. Oględziny zewnętrzne zwłok, w zależności od stanu zwłok (stopnia rozkładu gnilnego) pozwalają na ustalenie:
a) płci, w przypadku kobiet zwrócić uwagę na obecność błony dziewiczej, blizn, poporodowych
b) wzrostu (może być większy niż za życia ze względu na brak napięcia mięśniowego, prostowania fizjologicznych 

krzywizn kręgosłupa)
c) wagi ciała – rozkład zwłok, zwłaszcza dzieci, powoduje spadek wagi; zwłoki topielca: początkowo zwiększają wagę
d) wiek – można stwierdzić wiek fizjologiczny (biologiczny), który pokrywa się z chronologicznym w 60 %
e) ogólny stan odżywienia (wrażenie dobrego odżywienia w przyp. gnicia – ze względu na gromadzenie się gazów w 

tkankach i jamach ciała)
f) owłosienie głowy i innych okolic
g) rozmiaru obuwia
h) koloru tęczówek (zmienia się w miarę postępowania zmian pośmiertnych)
i) cech twarzy, rąk, stóp, budowy ciała, co powinno być zarejestrowane na zdjęciach lub filmie,
j) znaki szczególne (znamiona, blizny, zniekształcenia, tatuaże, zmiany zawodowe)

• mała niebieskawa blizna charakterystyczna dla górnika (pył węglowy wnika do drobnego otarcia naskórka), 
najczęściej dotyczy twarzy i rąk

• kominiarze, górnicy i palacze → czarna skóra dłoni oraz pył węglowy i sadza na włosach
• spawacze, ślusarze, stolarze → drobinki żelaza i miedzi w skórze
• pracujący z:

- kwasem azotowym → skóra żółta
- kwasem solnym → skóra czarna, bezzębni
- kwasem siarkowym → skóra żółtobrunatna

• cukiernik, piekarz → zęby odwapnione, czarne z powodu pyłu cukrowego
• szewcy, krawcy, tapicerzy  → ubytki między środkowymi górnymi siekaczami po stronie przyśrodkowej, dolne 

siekacze rynienkowato wygładzone z powodu trzymania w zębach gwoździ lub igieł
k) najczęściej spotykane zniekształcenia wrodzone: zajęcza warga, zniekształcenie rąk i stóp, znamiona skórne, brodawki
l) odontologia – uzębienie (w Polsce bardzo rzadko ludzie leczą się u jednego stomatologa i posiadają kartę 

stomatologiczną); rozpatrywane cechy:
• ilość
• usytuowanie
• wypełnienia (materiał)
• protezy
• ocena wieku

m) somatoskopia – sporządzenie szczegółowego opisu badanej osoby; twórca: A. Bertillon
 dane ogólne: wzrost, budowa ciała, odżywienie
 cechy widoczne głowy: wielkość i kształt, owłosienie i sposób uczesania, kształt twarzy, kształt nosa, szczegóły 

dotyczące brwi, gałek ocznych i powiek, zabarwienie tęczówek, kształt i wielkość małżowin usznych, wielkość i 
kształt nosa, ukształtowanie ust, kształt brody, stan uzębienia

 szyja: kształt, zachowanie się tarczycy, dołków nad- i podobojczykowych
 klatka piersiowa: kształt, wysklepienie, sutki
 brzuch: kształt, wysklepienie
 plecy: skrzywienie kręgosłupa?
 kończyny: symetria, kształt, długość

4. Oględziny wewnętrzne, czyli sekcja zwłok, pozwalają na ustalenie stanu zdrowia tj. schorzeń narządów wewnętrznych, 
przebytych operacji, zmian pourazowych, np. wygojonych złamań kości
a) płeć
b) stan zdrowia
c) operacje – gwoździe, rozrusznik serca, sygnowane biomateriały
d) zmiany pourazowe – wygojone złamania

5. Identyfikacja zwłok rozkawałkowanych → patrz pyt. 25.

6. Czynności identyfikacyjne:

      Badanie szkieletu
A. stwierdzenie czy kości są ludzkie czy zwierzęce
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w przypadku gdy brak jest kości długich i kości czaszki identyfikacja może być trudna – w takich przypadkach sporządza 
się wyciągi z roztartych kości i bada się je za pomocą surowicy precypitującej białko ludzkie

B. stwierdzenie czy kości należą do jednego czy kilku szkieletów – brak podobieństwa kości symetrycznych

C badanie kości spalonych
 kości zniekształcone, lekkie, łatwo rozsypujące się
 badanie histologiczne: szlify kostne oglądane w świetle zwykłym i spolaryzowanym

 kości ludzkie i zwierzęce różnią się charakterem i liczbą kanałów osteonu
 tą technikę można też wykorzystać do oceny wieku osobnika

      D. ustalenie wzrostu, wieku, płci oraz cech indywidualnych

a) ustalenie wieku – na podstawie:
- wyglądu,
- stanu uzębienia, 
- zachowania się szwów kostnych czaszki (które szwy kostne uległy zatarciu w następstwie ich obliteracji w różnym 
okresie życia) – metoda ta jest jednak zawodna,
- wielkości jamy szpikowej w nasadzie bliższej kości ramiennej: chrząstka pośrednia kostnieje u kobiet w 16 – 18 r. ż, 
u mężczyzn w 18 – 20, wtedy  też pojawia się listewka kostna która ulega zatarciu po 40 r. ż.; jama szpikowa 
powiększa się w ciągu życia i w wieku 30 – 40 lat osiąga wysokość szyjki chirurgicznej, a po 60 r. ż. wchodzi w głąb 
główki; jednocześnie występuje rozrzedzenie istoty gąbczastej i zanik beleczek kostnych – w wieku 75 – 80 można 
rozgnieść palcami zmacerowaną głowę kości; obecności miażdżycy naczyń
- kości miednicy,
- badanie trzonów kręgów (dolna i górna blaszka trzonów kręgowych zrasta się ze środkową częścią do 20 – 25 r. ż., 
w tym czasie zrasta się też nasada talerza kości biodrowej z listewką brzeżną)
b)  uzębienie: kolejność wyrzynania się zębów mlecznych i stałych, stopień starcia powierzchni żującej zębów, 

metoda Gustafson (wymaga oględzin 2 – 3 przepołowionych zębów)
• pozwala  na  dość  dokładne  określenie  wieku  nawet  pojedynczego  zęba,  polega  na  makro-  i 

mikroskopowej  obserwacji  zmian  zachodzących  w  poszczególnych  latach  rozwoju  danego  zęba, 
określenie stopnia jego zasięgu, matematycznym obliczeniu przypuszczalnego wieku danego osobnika

• jako podstawę obliczeń przyjmuje się ocenę 6 cech zębów w skali 3-stopniowej:
- starcie zęba
- zmiany w przyzębiu
- nawarstwianie się emalii wokół korzenia zęba
- wtórna zębina
- resorpcja korzenia
- przeświecanie korzenia w części wierzchołkowej

c) ustalanie płci  w przypadkach: zwłok rozłożonych gnilnie lub kośćca,  na podstawie kształtu czaszki, budowy 
miednicy, cech kości długich, badania cytologicznego (ciałka Barra)

Budowa miednicy
Miednica mężczyzny: wysoka, długa, wąska, talerze kości biodrowych wysokie i ustawione bardziej pionowo, kość 
krzyżowa długa, wąska z wzgórkiem silnie wpuklonym do przodu – kształt serca karcianego – w płaszczyźnie 
wchodu, ostry kąt spojenia łonowego
Miednica kobiety niższa, krótsza, szersza, talerze kości biodrowych są szerokie i rozstawione na boki, kość krzyżowa 
szeroka i krótka, kąt spojenia łonowego jest prosty lub rozwarty
Dysmorfizm płciowy w obrębie innych kości dotyczy rozmiaru, wagi i stopnia wykształcenia miejsc przyczepów 
mięśniowych (guzowatości, grzebieni itd.) – np. wydatna guzowatość potyliczna i wyrostek sutkowaty czaszki 
męskiej. Mostek u mężczyzn jest dłuższy na skutek rozmiaru trzonu, który jest prawie dwa razy dłuższy od rękojeści 
mostka – u kobiet rękojeść stanowi połowę całego mostka
d) wzrostu, w przypadkach j. w., na podstawie pomiarów kości długich i zastosowania odpowiednich 

współczynników przeliczeniowych (wartości przybliżone); dla dorosłego płci męskiej zaleca się też stosowanie 
wzoru Lorkego – w którym uwzględniono po jednej kości długiej kończyny górnej i dolnej (możliwość błędu ok. 
5 %)

e) superprojekcja – Opracowana przez J. C. Brash w 1935 r., nakłada się na siebie 2 negatywy zdjęć czaszki NN 
zwłok na powiększony negatyw przedśmiertnej fotografii osoby zaginionej. Wykonuje się 1 pozytyw fotografii. 
Następnie poddawane zostają analizie punkty antropologiczne na fotografii i na zdjęciu czaszki NN.

f) metoda Gerasimowa – do odtworzenia wyglądu twarzy; metoda rekonstrukcji plastycznej, stosowana do:
• określenia przynależności etnicznej szkieletów w wykopaliskach
• odtwarzania wyglądu sławnych ludzi

Etapy:
• Badania antropologiczne i typologiczne – ustalanie płci, wieku i cech indywidualnych
• Badania graficzne czaszki za pomocą przyrządu stereografu odtwarzając zarysy czaszki
• Modelowanie mięśni skroniowych i żwaczy i innych tkanek miękkich twarzy
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7. Badania laboratoryjne – obecnie badanie DNA w cebulkach włosów, gonadach, krwi lub innej, nawet twardej tkance. 
Materiałem porównawczym może być domniemana rodzina lub materiał biologiczny zabezpieczony w mieszkaniu 
zaginionej, a typowanej do identyfikacji osoby. Rozpoznanie płci w oparciu o badanie DNA. Metody:
 Analiza polimorficznych sekwencji mikrosatelitarnych DNA jądrowego metodą PCR. Materiał: krew, wymazy z 

jamy ustnej, włosy z cebulkami (wyrwane), zęby, fragmenty tkanek.
 W drugiej metodzie analizuje się sekwencję DNA w dwóch regionach DNA mitochondrialnego. Uzyskany wynik 

porównuje się z tzw. sekwencją konsensus, utworzoną w wyniku badań populacyjnych. Z uwagi na sposób 
dziedziczenia tylko w linii matczynej wszystkie dzieci jednej kobiety mają identyczną sekwencję tego DNA. Ze 
względu na występowanie wielu kopii badania DNA mitochondrialnego dają większe szansę powodzenia w 
przypadku silnie zdegradowanego materiału biologicznego, który nie może zostać wykorzystany do analizy DNA 
jądrowego. Zlecenie takich badań jest uzasadnione w przypadku braku lub niejednoznacznego wyniku oznaczenia 
profilu DNA jądrowego lub gdy do dyspozycji znajduje się tylko materiał kostny (w tym zębów) i włosów 
pozbawionych cebulek (tzn. włosów wypadłych)

8. Metody identyfikacji zwłok:
a) porównanie profilu genetycznego DNA,
b) porównanie odcisków palców,
c) badania uzębienia i innych danych odontologicznych,
d) badania radiologiczne,
e) porównanie danych medycznych (przebyte zabiegi lecznicze i chirurgiczne),
f) porównanie znaków szczególnych – blizny, tatuaże,
g) porównanie danych rysopisowych,
h) identyfikacja rzeczy osobistych, w tym odzieży, biżuterii itp.,
i) identyfikacja na podstawie dokumentów ujawnionych przy zwłokach lub szczątkach,
j) rozpoznanie przez świadków, członków rodziny lub znajomych.

7. Noworodek: technika sekcyjna, przyczyny śmierci, badania identyfikacyjne, problemy sądowo-lekarskie

a) technika sekcyjna:
 zwracamy uwagę na znamiona śmierci – czas ich występowania i intensywność
 pomiar ciała, waga, cechy wcześniactwa, żółtaczka
 opis pępowiny na całym przebiegu – ew. po namoczeniu
 otwarcie stawu kolanowego i nacięcie nasady dalszej kości udowej – stwierdzenie zmiażdżenia jądra kostnienia
 otwarcie jamy czaszki metodą koszyczkową – sierp nieuszkodzony zostaje
 cięcie skórne od wargi dolnej, nad pępkiem rozwidlenie do pachwin – oglądamy naczynia pępkowe
 próba hydrostatyczna płuc: płuca, które oddychały, pływają
 próba żołądkowo – jelitowa: dziecko połyka powietrze → narządy pływają
 sprawdzamy przewód Bottala i otwór owalny
 badanie hist-pat.: smółka, sok płuc i inne narządy

b) możliwe przyczyny śmierci:
 niedotlenienie,
 głód (tu również z. złego wchłaniania),
 pobicie,
 gwałt,
 dzieciobójstwo,
 urazy okołoporodowe,
 wady rozwojowe,
 zak. wewnątrzmaciczne,
 konflikt serologiczny,
 z. błon szklistych, 
 MAS
 wiele innych…

c) problemy sądowo – lekarskie:
 czy urodziło się żywe (próby wodne)
 jak długo żyło (smółka, próby wodne)
 dojrzałość noworodka po urodzeniu
 czy udzielono pomocy po urodzeniu (stan pępowiny, pokarm w żołądku)
 przyczyna śmierci (gwałtowna czy naturalna)

 
d) badania identyfikacyjne:

 genetyczne
 czy kobieta była w ciąży
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 kiedy był poród
 badanie wydalin i wydzielin związanych z porodem (odchody połogowe)
 wymiary noworodka i kanału rodnego
 grupa krwi matki i dziecka

8. Objawy przyżyciowości obrażeń

Są to oznaki sugerujące, że obrażenie powstało za życia denata:
 zjawiska aspiracyjne
 zjawiska zatorowe
 organizacja ran, krwiaków itp.
 wynaczynienia krwi, krwawienia z ran
 podbiegnięcia krwawe

1. Miejscowe:
a) podbiegnięcia krwawe,
b) zmiany zapalne,
c) cechy gojenia się

2. Ogólnoustrojowe:
a) krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne,
b) zachłyśnięcia,
c) zator powietrzny,
d) zatory tłuszczowe.

9, 10. Narzędzia tępe, tępokrawędziste: rodzaje, obrażenia wewnętrzne, obrażenia powłok skórnych

Uszkodzeniem ciała – w szerokim tego słowa znaczeniu – jest naruszenie anatomicznej całości ciała albo jego fizjologicznej 
czynności, wywołane jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi.

Obrażeniem ciała jest uszkodzenie spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego mechanicznego. 

Rodzaje urazów:
 uraz czynny,
 uraz bierny. 

Rodzaje narzędzi:
 tępe (o ograniczonej i płaskiej powierzchni),
 tępo-krawędziste,
 rąbiące,
 ostre,
 ostro-kończyste,
 kończyste 

Rodzaje obrażeń: 
 miejscowe, powodujące naruszenie czynności konkretnego narządu ciała,
 ogólne:

 rozstrój zdrowia fizycznego,
 rozstrój zdrowia psychicznego

Narzędzia tępe i tępokrawędziste – pałka, łom, obuch siekiery, rurka, młotek, ale też pięść ludzka, but, zderzak samochodu.
Identyczne obrażenia jak w wyniku działania narzędzia tępego mogą powstać podczas upadku ciała na jakiś przedmiot – 
rozumując w ten sposób narzędziem tępym będzie też kamień leżący na drodze, schody, krawężnik itp.

Obrażenia zewnętrzne:
• zaczerwienienie,
• obrzęk (obie w/w zmiany krótkotrwałe, przemijające),
• podbiegnięcie krwawe (siniec),
• krwiak,
• rany,
• otarcia naskórka.

Obrażenia wewnętrzne:
• zwichnięcia stawów,
• złamania kośćca,
• pęknięcia, krwiaki i zmiażdżenia narządów wewnętrznych,
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• wstrząśnienia i stłuczenia narządów wewnętrznych
• uszkodzenia naczyń krwionośnych

• Podbiegnięcia krwawe – jeśli są rozległe to krwiaki, powstają gdy dochodzi do wynaczynienia krwi w obrębie tkanki 
podskórnej lub głębiej leżących tkanek w wyniku przerwania ciągłości naczynia krwionośnego, kształt najczęściej 
owalny lub okrągły, pasmowaty – gdy uraz zadano narzędziem wydłużonym, nie można na ich podstawie 
wnioskować o kształcie działającego narzędzia, poza obrażeniami zadanymi z dość dużą siłą narzędziem elastycznym 
płaskim lub obłym (drut stalowy) – dwa równoległe pasma zasinienia i obrzęk, oddzielone pasmem bladej nie 
zmienionej skóry. Jeśli naczynia są kruche jest duża dysproporcja między siłą urazu a jego rozległością. W 
orzecznictwie mają znaczenie gdy są odbiciem narzędzia lub mają szczególną lokalizację.

• Otarcia naskórka – działające narzędzie ociera skórę z warstwy zrogowaciałej naskórka, obnażając przy tym brodawki 
skóry właściwej – zwykle dochodzi do słabego krwawienia miąższowego lub do wynaczynienia cieczy tkankowej, 
otarcie pokrywa się strupem czerwonobrunatnym lub miodowo-żółtym, goi się w ciągu kilku dni bez śladu lub z 
pozostawieniem przebarwienia. Kształt zależy od narzędzia i kąta działania. Identyfikacja narzędzia jest możliwa 
tylko w półksiężycowatych otarciach po paznokciach.

• Krwiak nadtwardówkowy – zawsze pochodzenia urazowego, lokalizacja głównie w okolicy skroniowej (najczęściej 
ulega uszkodzeniu a. meningea media), objawy kliniczne narastają wolno, po przejściowej utracie przytomności 
bezpośrednio po urazie następuje okres bezobjawowy, zgon jest następstwem ucisku mózgu przez narastający krwiak 
i ↑ ICP.

• Krwiak podtwardówkowy – postać ostra jest prawie wyłącznie efektem urazu, jednostronny, objawy narastają powoli
• Krwiaki podpajęczynówkowe – pochodzenia urazowego, zwykle współistnieje z ogniskami stłuczenia mózgu, często 

podbarwienie płynu w komorach mózgu
• Krwiak śródmózgowy – najczęściej w okolicy jąder podkorowych, następstwo zmian chorobowych
• Wstrząśnienie mózgu – zespół objawów pourazowych, natychmiastowa utrata przytomności z przejściowymi 

objawami wegetatywnymi (bradykardia, nudności), niepamięć zdarzenia i okoliczności poprzedzających (niepamięć 
wsteczna), nie prowadzi do zgonu chyba, że towarzyszy mu znaczny obrzęk mózgu.

• Stłuczenie mózgu – drobne punkcikowate ciemnoczerwone i sine wybroczyny krwawe, głównie w korze mózgu
• Obrażenia szyi i twarzy: uraz tępym narzędziem w okolicę krtani może doprowadzić do zejścia śmiertelnego na 

skutek uszkodzenia chrząstek i ostrego obrzęku.
• Urazy klatki piersiowej: złamania żeber z uszkodzeniem opłucnej i płuc, złamania mostka ze stłuczeniem serca, 

krwotoki do jam opłucnej, odma opłucnowa, uszkodzenie serca i dużych naczyń. Silny uraz w okolicę serca może 
doprowadzić do wstrząśnienia serca – a to dalej do zaburzeń rytmu.

• Urazy jamy brzusznej: najczęściej pęknięcie wątroby lub śledziony, z następczym krwotokiem do jamy otrzewnej lub 
wtórnym zapaleniem otrzewnej, rzadziej dochodzi do pęknięcia nerek

• Obrażenia kończyn: złamania kości długich i zwichnięcia stawów, w kości długiej dochodzi do złamania 
poprzecznego z wytworzeniem odłamu pośredniego

Rodzaje ran: 
• tłuczone,
• miażdżone, 
• darte,
• kąsane 

Cechy rany tłuczonej:
• kształt osełkowaty z odgałęzieniami, nieregularny, litery L lub V,
• brzegi nierówne, z otarciami naskórka na obwodzie,
• w dnie mostki tkanek odpornych na uraz (włókna sprężyste, nerwy, naczynia, ścięgna)
• obrzęk i podbiegnięcie krwawe w rzucie rany 

Rana o wyglądzie nietypowym: linijna, przypominająca ciętą – w miejscach w których skóra napięta jest na twardym podłożu 
np. na czaszce. Dokładne oględziny wykazują jednak cechy rany tłuczonej – obrzęk w rzucie i mostki łącznotkankowe w dnie.
Mnogie łączące się rany tłuczone, powstałe pod wpływem silnych urazów – rany miażdżone.

Rana darta: powstaje wskutek silnego urazu narzędziem tępym, godzącym stycznie lub pod pewnym kątem do powierzchni 
skóry, co powoduje oderwanie płata skórnego (jest nią np. oskalpowanie)

Rana kąsana: układające się w łuki drobne, o kształcie prostokątnym rany tłuczone, otoczone sińcem, z obrzękiem, 
stanowiące odbicie zębów. 

Uszkodzenia czaszki:
• włamania (narzędzia o ograniczonej powierzchni)
• złamania o różnym przebiegu, bez przemieszczenia (narzędzia o płaskiej powierzchni)
• okrężne złamanie wokół otworu potylicznego (przy upadku z mechanizmem wbicia kręgosłupa do jamy czaszkowej).
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Narzędzia o charakterze rąbiącym 
Rodzaje narzędzi: siekiera, tasak, szabla, maczeta
Rany rąbane stanowią pomost pomiędzy ranami tłuczonymi a ciętymi.
W porównaniu z ranami tłuczonymi:

 są głębsze,
 często połączone z uszkodzeniami kośćca,
 urozmaicony charakter w zależności od rodzaju narzędzia.

Przyczyny ran tłuczonych, ciętych i kłutych:
 aspekt kryminalistyczny: samobójstwo, zabójstwo, nieszczęśliwy wypadek
 rany rąbane: działanie osoby drugiej, wyjątkowo samobójstwo
 przy ranach ciętych – charakterystyczne rany obronne

Identyfikacja narzędzia czynu – przebieg identyfikacji: 
• szerokogrupowa,
• grupowa,
• indywidualna (ustalenie konkretnego narzędzia)

11. Różnicowanie ran: tłuczonej, ciętej, dartej

1. Cechy rany tłuczonej:
 kształt osełkowaty z odgałęzieniami, nieregularny, niekiedy podobny do litery L lub V,
 brzegi nierówne, z otarciami naskórka na obwodzie,
 w dnie mostki tkanek odpornych na uraz (włókna sprężyste, nerwy, naczynia, ścięgna),
 obrzęk i podbiegnięcie krwawe w rzucie rany
 rana o wyglądzie nietypowym: linijna, przypominająca ciętą – w miejscach, w których skóra napięta jest na twardym 

podłożu np. na czaszce; dokładne oględziny wykazują jednak cechy rany tłuczonej – obrzęk w rzucie i mostki 
łącznotkankowe w dnie (najczęstszy błąd diagnostyczny)

2. Rana darta: powstaje wskutek silnego urazu narzędziem tępym, godzącym stycznie lub pod pewnym kątem do 
powierzchni skóry, co powoduje oderwanie płata skórnego (jest nią np. oskalpowanie).

3. Rana cięta – cechy:
 przy prostopadłym działaniu narzędzia:

 kształt linijny lub wrzecionowaty,
 brak otarcia naskórka na brzegach,
 brzegi równe,
 brak podbiegnięć krwawych na brzegach i w dnie,
 różna głębokość.

 przy stycznym (skośnym) działaniu narzędzia:
 rana płatowata,
 obecne otarcie naskórka na brzegu stabilnym,
 różna wielkość płata

12. Narzędzia ostre: rodzaje narzędzi i obrażeń

1. Narzędzia o charakterze rąbiącym:
a) Rodzaje narzędzi: siekiera, tasak, szabla, maczeta
b) Rany rąbane stanowią pomost pomiędzy ranami tłuczonymi a ciętymi.
c) W porównaniu z ranami tłuczonymi:
 są głębsze,
 często połączone z uszkodzeniami kośćca,
 urozmaicony charakter w zależności od rodzaju narzędzia.

2. Rany cięte: cechy → patrz pyt. 11
3. Rany kłute (narzędzia ostro-kończyste i kończyste); cechy rany kłutej:

- otwór wkłucia,
- kanał (w tkankach miękkich może być dłuższy niż długość narzędzia),
- ewentualnie otwór wykłucia.

4. Różnicowanie ran kłutych i ciętych samobójczych i zdanych przez osobę drugą:
- nacięcia i rany próbne wokół rany śmiertelnej,
- obnażenie ciała w okolicy zadania rany samobójczej,
- dostępność dla własnej ręki miejsca zranienia

5. Przyczyny ran tłuczonych, ciętych i kłutych:
a) Aspekt kryminalistyczny: samobójstwo, zabójstwo, nieszczęśliwy wypadek
b) Rany rąbane: działanie osoby drugiej, wyjątkowo samobójstwo.
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c) Przy ranach ciętych – charakterystyczne rany obronne.

13.   Broń palna: rodzaje broni i pocisków i wywołane nimi obrażenia (rodzaje ran postrzałowych)  

• Broń palna to broń miotająca pociski energią gazów powstałych ze spalania prochu.
• Rodzaje broni palnej:
 broń krótka,
 broń długa,
 broń sportowa,
 broń myśliwska,
 urządzenia broniopodobne,
 broń ręczna strzelająca pociskami rakietowymi, pistolety automatyczne, karabiny samopowtarzalne
• Podział pocisków do broni kulowej:
 pociski pełnopłaszczowe – posiadają metalowy płaszcz i ołowiany rdzeń; naboje z pociskami pełnopłaszczowymi są 

najbardziej popularne

 pociski przeciwpancerne – posiadają metalowy płaszcz, ołowianą koszulkę i stalowy rdzeń; zaletą pocisków 
przeciwpancernych jest duża przebijalność

 pociski bezpłaszczowe – pozbawione są metalowego płaszcza, dlatego też grzybkują po uderzeniu w cel; zaletą 
pocisków bezpłaszczowych jest duża moc obalająca, wadą niewielka przebijalność

 pociski smugowe – posiadają w tylnej części smugacz, jego zapalenie następuje podczas odpalenia naboju; podczas 
lotu pocisk zapalający zostawia za sobą smugę, która ułatwia prowadzenie ognia

 pociski zapalające – posiadają w głowicowej części masę zapalającą

 pociski wskaźnikowe – posiadają w części głowicowej ładunek wybuchowo-zapalający
 pociski ciężkie – posiadają większą masę od standardowych pocisków pełnopłaszczowych; naboje z pociskiem 

ciężkim zazwyczaj wykorzystywane są w karabinach maszynowych i karabinach wyborowych
 pociski dum dum – posiadają naciętą czołową część płaszcza, dlatego też po uderzeniu w cel następuje deformacja 

pocisku; ponieważ pociski dum dum zadają bardzo duże obrażenia konwencja haska zakazuje ich wykorzystywania 
do celów wojskowych

• Cechy rany postrzałowej:
 rana wlotowa,
 kanał postrzałowy,
 ewentualnie rana wylotowa;
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 otwór wlotowy,
 rąbek otarcia naskórka,
 rąbek osmalenia i oparzenia,
 rąbek zabrudzenia,
 rozrzut prochu,
 objaw Paltaufa – zabarwienie się okolic rany postrzałowej na kolor jasnoczerwony, pod wpływem łączenia się 

hemoglobiny z tlenkiem węgla
• Rodzaje ran postrzałowych:
 z przyłożenia,
 z bezpośredniego pobliża,
 z pobliża,
 z oddali,
 styczna,
 rykoszet

14. Charakterystyka rany postrzałowej z przyłożenia i dali

Z bezpośredniego przyłożenia:
 otwór wlotowy
 otarcie naskórka w postaci sztancowego odbicia końca lufy
 w miejscu przylegania skory do kośćca rozerwanie tkanek
 rozerwanie promieniste brzegów rany z wieloodłamowym złamaniem kości (postrzał Kronleina)
 rąbek zabrudzenia (efekt otarcia z pocisku resztek smaru, sadzy i cząstek metalicznych) i rąbek otarcia naskórka 

(szerokości 1 – 3 mm powstaje na skutek ocierania naskórka przez wnikający pocisk), szeroki rąbek osmalenia
 opalenia i oparzenia skory
 w ranie rozrzut drobin niespalonego prochu
 w obrębie rąbków zabrudzenia i osmalenia resztki metaliczne
 średnica rozrzutu prochu nie przekraczająca 15 cm dla broni krótkiej i 60 – 75 cm dla broni długiej
 objaw Paltaufa

Z oddali:
 zależy od rodzaju broni i energii pocisku
 przy dużej energii maja charakter przestrzału a niekiedy rozerwania
 rozlegle obrażenia wewnętrzne i krwawienie
 obecne: rąbek otarcia naskórka, rąbek zabrudzenia i rozrzut prochu.

15. Broń gazowa – charakter obrażeń ciała

W założeniu broń tego typu ma być bezpieczna i służyć jedynie do odstraszenia napastnika, niekiedy do chwilowego 
"obezwładnienia" działaniem toksycznym wystrzelonych gazów. Jest to słuszne, jeśli broni gazowej używa się zgodnie z 
instrukcją obsługi, przy zachowaniu odpowiedniej odległości i innych warunków (zakaz użycia w ciasnej, zamkniętej 
przestrzeni).
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa może skutkować m. in.:

a) odruchowym zatrzymaniem akcji serca – spowodowane nagłym wdychaniem toksycznych gazów wystrzelonych z 
pistoletu (zwłaszcza kiedy strzał był oddany blisko ust)

b) oparzenia spojówek i skóry z następczym obrzękiem i bolesnością (gorące gazy wylotowe)
c) oparzenia górnych dróg oddechowych (gorące gazy wylotowe)
d) impregnacje skóry ziarnami prochu (ziarenkami spalonego prochu)
e) w przypadku oddania strzału z bliskiej odległości lub z przyłożenia może dojść do powstania obrażeń ciała o 

charakterze rany postrzałowej z wytworzeniem kanału postrzałowego (jest to spowodowane rozchodzeniem się silnej 
fali uderzeniowej spowodowanej przez obłok gazów wylotowych)

16. Uduszenie gwałtowne: rodzaje

Uduszenie gwałtowne jest to mechaniczne uniemożliwienie wymiany gazowej związane z działaniem czynnika zewnętrznego 
(odcięcie dopływu powietrza do płuc przez czynnik zewnętrzny).
Rodzaje:

a) zagardlenie: bezpośredni ucisk na narządy szyi
 powieszenie – ucisk na szyję wytwarza pętla pod wpływem ciężaru ciała
 zadławienie – uduszenie w skutek ucisku ręką trzeciej osoby
 zadzierzgnięcie – ucisk na szyję wytwarza pętla pod wpływem siły ludzkiej ręki

b) zatkanie otworów lub dróg oddechowych: np. zakneblowanie, „udławienie się”
c) unieruchomienie klatki piersiowej: niemożność wykonania ruchów klatką piersiową – przygniecenie jakimś 

przedmiotem, kolankowanie, zasypanie ziemią
d) toksyczne porażenie mięśni oddechowych: np. zatrucie strychniną

12



e) utonięcie
f) brak tlenu: przebywanie w małych pomieszczeniach, założenie worka plastikowego na twarz

17. Powieszenie i zadzierzgnięcie – różnice

• zagardlenie – zahamowanie wymiany gazowej w płucach w następstwie bezpośredniego ucisku mechanicznego 
wywieranego na narządy szyi

• powieszenie – ucisk na narządy szyi wywierany jest przez pętlę założoną wokół szyi i zaczepioną do określonego 
miejsca lub przedmiotu (hak wbity w ścianę, klamka drzwi itp.); zaciskając się pętla powoduje przesunięcie nasady 
języka ku górze i tyłowi do tylnej ściany gardła; o śmierci przez powieszenie decyduje ucisk na tt. szyjne, a niekiedy 
także kręgowe
 powieszenie typowe – punkt zawieszenia znajduje się z tyłu głowy, pośrodku karku, ciało wisi swobodnie
 powieszenie nietypowe – punkt zaczepienia z boku lub nawet z przodu głowy, ciało nie zwisa wolne, jest 

podparte, znajduje się w pozycji klęczącej, półsiedzącej lub wręcz leżącej
• mechanizm śmierci wskutek powieszenia:

 uciśnięcie tt. szyjnych (szybka utrata świadomości, powiesić się mogą nawet osoby z rurką tracheostomijną)
 zamknięcie drogi dopływu powietrza do płuc
 odruchowe podrażnienie receptorów nerwu błędnego w zatokach tt. szyjnych lub na skutek nagłego rozciągnięcia 

t. szyjnej wspólnej (↓ RR, zatrzymanie czynności serca)
 uszkodzenie kręgosłupa szyjnego i rdzenia kręgowego (spadek z wysokości)

• szansa uratowania osoby powieszonej jest nikła, gdyż czas możliwości ożywienia mózgu nie przekracza kilku minut
• zmiany patomorfologiczne i biochemiczne:

 brak objawów zastoju w obrębie twarzy, sinicy i wybroczyn podspojówkowych
 język między zębami, czasem przygryziony
 plamy opadowe w częściach ciała odpowiednich do pozycji zwłok wisielca – np. przy powieszeniu typowym w 

dolnych częściach kończyn dolnych i przedramion – tzw. kalesony i rękawiczki balowe
 bruzda wisielcza – zagłębienie o usytuowaniu odpowiadającym przebiegowi pętli, kolor początkowo jasny, 

następnie ulega wysychaniu i przybiera barwę brunatną, później wręcz ciemno brunatną, największa 
intensywność (głębokość) po stronie przeciwległej do punktu zawieszenia pętli, ramiona bruzdy wznoszą się 
symetrycznie od tego miejsca po bokach szyi

 powieszenie typowe – bruzda nie posiada cech przyżyciowości
 powieszenie nietypowe – bruzda posiada cechy przyżyciowości (sinica twarzy, podspojówkowe 

wybroczyny krwawe, krwinkotoki w obrębie bruzdy)
 płynność krwi w układzie żylnym
 przekrwienie bierne narządów jamy brzusznej
 złamania chrząstki tarczowej lub rogów kości gnykowej
 objaw Amussata: poprzeczne pęknięcie błony wewnętrznej tętnic szyjnych wspólnych (rzadko)
 objaw Martina: wybroczyny krwawe w przydance tętnic szyjnych wspólnych
 objaw Simona: wybroczyny krwawe na przednich powierzchniach chrząstek międzykręgowych, zazwyczaj w 

części lędźwiowej kręgosłupa
 wylewy krwawe w okolicy naddartych dolnych przyczepów mm. mostkowo-obojczykowo-sutkowych

• w przypadku powieszenie nietypowego:
 cechy zastoju w obrębie głowy, ostre rozdęcie płuc
 zwiększenie fosfatydów tylko we krwi żylnej naczyń leżących poniżej bruzdy (dowodzi charakteru 

przyżyciowego bruzdy)
 zawartość histaminy większa w obrębie skóry pętli wisielczej

• zadzierzgnięcie – zaciśnięcie narządów szyi przez pętlę, siłę zaciskającą pętlę stanowi siła ręki, z reguły obcej
• mechanizm śmierci:

 brak typowego dla powieszenia nacisku pętli ku górze
 brak odruchowego podrażnienia receptorów nerwu błędnego w zatokach szyjnych
 ostre rozdęcie płuc
 tt. kręgowe nie ulegają zamknięciu
 zaciśnięcie naczyń tt. szyjnych jest zawsze poprzedzone zaciśnięciem naczyń żylnych (krew dopływa do głowy, 

ale nie może odpłynąć → zastój w krążeniu mózgowym i całej głowy)
 do zgonu dochodzi, gdy czas ucisku przekracza 4 minuty

• zmiany patomorfologiczne i biochemiczne:
 sinica twarzy
 wybroczyny na spojówkach oczu, w błonie śluzowej jamy ustnej, skórze twarzy, czasem krwawienie z nosa i 

uszu
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 bruzda na szyi przebiega z reguły okrężnie na jednym poziomie (poniżej chrząstki tarczowatej – w odróżnieniu 
od powieszenia)

 punkcikowate wybroczyny w obrębie bruzdy
 liczne wylewy krwawe w mięśniach, gruczole tarczowym, wokół gruczołów chłonnych, w błonie śluzowej krtani
 złamanie chrząstek krtani
 przekrwienie bierne tkanek głowy i górnej części szyi 

Cecha Powieszenie Zadzierzgnięcie

Mechanizm śmierci

1. uciśnięcie tt. szyjnych
2. zamknięcie drogi dopływu 
powietrza do płuc
3. odruchowe podrażnienie 
receptorów nerwu błędnego w 
zatokach tętnic szyjnych lub na skutek 
nagłego rozciągnięcia tętnicy szyjnej 
wspólnej

1. niedotlenienie mózgu w następstwie 
zastoju żylnego,
2. odcięcie dopływu powietrza do płuc

Objawy zastoju w obrębie twarzy, 
sinicy i wybroczyn podspojówkowych brak, skóra powyżej bruzdy blada obecne, powyżej bruzdy

Bruzda ułożona skośnie do osi długiej ciała, 
często otwarta ułożona poziomo, zamknięta

Okoliczności śmierci
praktycznie zawsze samobójstwo, 
rzadko zbrodnicze powieszenie lub 

upozorowanie powieszenia

przeważenie zabójstwo, rzadko 
samobójstwo

18. Zadławienie

• definicja: uduszenie wskutek ucisku ręki obcej na narządy szyi, zawsze zabójstwo
• mechanizm:

 zamknięcie dostępu powietrza do płuc (ręka uciska na górny odcinek dróg oddechowych, struny głosowe zbliżają 
się do siebie, zmykając szparę głośni, a podstawa języka przygnieciona zostaje ku górze do kręgosłupa)

 w patomechanizmie śmierci z zadławienia nie odgrywa większej roli ucisk na naczynia żylne
• wyniki sekcji:

 ślady ucisku ręki (rąk) na szyję, plackowate podbiegnięcia krwawe, półksiężycowate otarcia naskórka, 
wypukłością skierowane ku bokowi szyi,

 podbiegnięcia krwawe w tkankach miękkich szyi, złamania rożków kości gnykowej i wyjątkowo uszkodzenia 
chrząstek krtani,

 ślady obrony u osób nie będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 sinica twarzy z obrzękiem z licznymi wybroczynami krwawymi w skórze, spojówkach i śluzówkach

19. Śmierć w wyniku unieruchomienia klatki piersiowej

• Najczęstsze przyczyny mechanicznego unieruchomienia klatki:
wypadkowe zasypanie gruzem, ziemią, lawiną śniegową lub piaskową
przygniecenie przedmiotami o znacznej masie, np.: częścią pojazdu, elementem konstrukcji budowlanej
ścisk w tłumie w czasie paniki
kolankowanie i burking 

• Mechanizm śmierci:
 unieruchomienie klatki na ogół w pozycji wydechowej prowadzi do uduszenia
 zmiany towarzyszące – zespół Perthesa:

 rozległy i nasilony zastój żylny
 sinica twarzy
 liczne, drobne wylewy krwawe w obrębie twarzy, szyi, górnej części klatki piersiowej
 wybroczyny w błonie śluzowej jamy ustnej i mięśniach skroniowych

• oględziny i sekcja
 wynik oględzin zewnętrznych: ślady obrażeń na skórze klatki piersiowej
 wynik sekcji:

 złamania żeber
 pęknięcia narządów wewnętrznych
 w przewodzie pokarmowym i w drogach oddechowych cząstki masy, która przysypała człowieka (żwir, 

piasek itd.)
• Kolankowanie i burking
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 kolankowanie – ucisk wywierany przez napastnika klęczącego lub siedzącego na klatce piersiowej ofiary
 burking – napastnik dodatkowo przytrzymuje usta i nos ofiary
 te postaci śmierci można też spotkać u ofiar gwałcenia
 obraz w sekcji: zespół Perthesa + obustronne złamanie żeber i mostka.

21. Utonięcie i śmierć w wodzie

Utonięcie – śmierć gwałtowna z uduszenia w następstwie zamknięcia dróg oddechowych płynem topielczym.

1. Utonięcie typowe – spowodowane nieumiejętnością pływania, zmęczeniem, skurczami mięśni, przeszkodami, 
nietrzeźwością – nawet jeśli jest się doskonałym pływakiem. Dochodzi w nim do:

 wyłączenia powierzchni oddechowej płuc i zahamowania wymiany gazowej (niedotlenienie typu 
anoksemicznego)
 zmian we krwi (rozcieńczenie lub zagęszczenie)
 zaburzeń wodno-elektrolitowych

2. Utonięcie nietypowe i nagła śmierć w wodzie – są to nieoczekiwane zgony podczas kąpieli, najczęściej u osób z 
niewydolnością krążenia, ze zmianami chorobowymi tętnic wieńcowych i mięśnia sercowego. Dochodzi do nich na drodze 
odruchowej: podrażnienie zimną wodą, zachłyśniecie się woda (odruch z nerwu krtaniowego), odruchy wyzwalane przy skoku 
do wody (zwłaszcza do zimnej po długim przebywaniu na słońcu) i przy nurkowaniu, nadmierne wypełnienie żołądka treścią 
pokarmową, labilność układu naczyniowego. Najczęściej prowadzi to do ostrej niewydolności krążenia.

 w wyniku przetrzymywanie ofiary pod wodą
 w wyniku utraty przytomności w związku z urazem lub zatruciem

Okresy tonięcia – charakterystyczne dla utonięcia typowego:
1. Niespodziewanych, głębokich oddechów, które trwają od 4 do 16 s, dochodzi do nich w wyniku odruchowego 

podrażnienia ośrodka oddechowego wskutek działania zimniej wody na zakończenia czuciowe nerwów skórnych (nie 
występuje przy tonięciu w ciepłej wodzie, u nieprzytomnych i u nietrzeźwych)

2. Świadomego oporu – tonący świadomie wstrzymuje się od oddychania by zapobiec wnikaniu wody do płuc; trwa 30 
– 60 s, u nurków do 2 – 3 min.; dochodzi do zużycia tlenu i gromadzenia się CO2, gdy jego ilość przekroczy próg 
pobudliwości ośrodka oddechowego, tonący musi rozpocząć oddychanie pod wodą (okres ten nie występuje u 
nieprzytomnych)

3. Wydatnych ruchów oddechowych – trwa 60 – 150 s, charakteryzuję się silnymi wdechami i wydechami, podczas 
których woda wraz z powietrzem dostaje się do dróg oddechowych i płuc oraz do przewodu pokarmowego. Pod 
koniec tego okresu występują drgawki i utrata przytomności. Tworzy się grzybek piany w okolicy ust i nosa.

4. Zamartwiczy – trwa 60 – 90 s, jest to zupełne ustanie czynności oddechowych i całkowita utrata przytomności. 
5. Oddechów końcowych – trwa 30 – 50 s, występuje skurczowe rozwieranie ust, prężenie ciała z krótkimi wydechami, 

podczas gdy klatka piersiowa ustawiona jest wdechowo. 

W utonięciu nietypowym przebieg jest odmienny – nie występuje 1. i  2. okres tonięcia.

Cały proces tonięcia nie przekracza zazwyczaj 3 – 5 min. Jest przedłużony – jeśli tonący pływał kilkakrotnie na powierzchni i 
oddychał. Jest skrócony – w utonięciach nietypowych.
Do utonięcia dochodzi zwykle w dużych zbiornikach naturalnych, ale może również dojść także w płytkich np. w wannie, a 
nawet w kałuży (gdy otwory oddechowe są przykryte wodą a ofiara nie jest zdolna do zmiany pozycji np. padaczka, urazy 
czaszkowo-mózgowe, zatrucia alkoholem lub inną trucizną).

Utonięcie w wodzie słodkiej:
 woda słodka jest roztworem hipotonicznym w stosunku do płynów ustrojowych
 dostając się do pęcherzyków płucnych, przenika do naczyń krwionośnych, rozcieńcza krew i powoduje 
hemolizę
 zwiększa się objętość krwi krążącej (hiperwolemia) → prowadzi do przeciążenia mięśnia sercowego
 zmiany elektrolitowe: ↓ Na+, Cl-, Ca2+, białek, ↑ K+, HGB
 uszkodzenie surfaktantu

Utonięcie w wodzie morskiej:
 woda morska jest roztworem hipertonicznym w stosunku do płynów ustrojowych
 w przypadku dostania się jej do płuc rozpoczyna się ucieczka wody z łożyska naczyniowego do światła 
pęcherzyków płucnych
 zagęszczenie krwi, hipowolemia
 zmiany elektrolitowe: ↑ Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+

 ucieczka białka do pęcherzyków płucnych z następczym powstaniem obrzęku płuc

Obraz pośmiertny
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• oględziny zewnętrzne
 grzybek piany – jest cechą charakterystyczną dla śmierci z utonięcia
 skóra praczek
 gęsia skórka
 skóra blada, a w nietypowym – sina
 plamy opadowe (głowa, szyja, barki)
 muł, piasek i wodorosty na ubraniu i ciele topielca
 te cechy świadczą o przebywaniu zwłok w wodzie, nie dowodzą śmierci z utonięcia
 gigantyzm Caspra – nasilone zmiany gnilne, puchnięcie zwłok utrudniające identyfikację. 

• otwarcie zwłok:
 płuca
 woda słodka – ostre rozdęcie płuc: płuca duże, wypełniają ściśle jamy opłucnej a ich przednie brzegi pokrywają 

często worek osierdziowy, bladoróżowo zabarwione, na AL powierzchniach mogą być widoczne ślady 
odciśniętych żeber; miąższ płuc na przekroju jest blady i wyraźnie suchy; elastyczność płuc jest zmniejszona

 woda morska – obraz obrzęku płuc zwanego obrzękiem wodnym, pienista treść po przekrojeniu płuc
 w zwłokach ludzi zmarłych z innych przyczyn, które dostały się do wody i przebywały tam dłuższy czas może 

dojść do wytworzenia się „rzekomej rozedmy wodnej płuc” – płuca takie są konsystencji ciastowatej a pod 
uciskiem na przekroju obficie zalewają się płynem pienistym. 

 opłucna – pod opłucną widoczne niebiesko-sinawe, nieostre plamy (plamki Paltaufa) – powstające w wyniku 
hemolizy wybroczyn krwotocznych pod wpływem wody
 drogi oddechowe – obecność piasku, mułu, piany i wodorostów
 serce
 rozstrzeń prawej komory serca jako następstwo podwyższonego ciśnienia w krążeniu płucnym
 bad. uzupełniające przeprowadzone w krótkim czasie po zgonie, metodą kalorymetryczną – porównanie krwi z 

lewego i prawego serca  (krew w lewym sercu wykazuje znacznie większą hemolizę wywołaną przenikaniem 
słodkiej wody do naczyń krwionośnych); makroskopowo objawia się to podbarwieniem wsierdzia i błony 
wewnętrznej aorty na kolor wiśniowy

 badanie stopnia rozcieńczenie krwi w komorze lewej – metodą oznaczenia zawartości elektrolitów
 przewód pokarmowy – płyn topielczy z mułem i wodorostami w żołądku i początkowym odcinku jelita 
cienkiego, jeżeli zachowane jest stężenie pośmiertne mięśnia zwieracza odźwiernika
 płynność krwi
 przekrwienie bierne wszystkich narządów wewnętrznych poza śledzioną
 czaszka – po zdjęciu opony twardej z podstawy czaszki – czasami ciemnoniebieskie przeświecanie przez 
cienką tkankę kostną piramidy kości skroniowej jako wynik wylewu krwi do pneumatycznych jamek kostnych
 powyższe zmiany charakterystyczne dla utonięcia mogą ulec zniekształceniu lub zatarciu w wyniku zmian 
gnilnych
 bad. uzupełniające:
 technika hist. – pat. srebrzenia włókien kratkowych – by określić stopień rozdęcia pęcherzyków płucnych
 bad. serca – j. w.
 obecność okrzemek w narządach miąższowych i szpiku, typ okrzemek powinien być identyczny do typu z 

akwenu z którego wydobyto zwłoki topielca

Różnicowanie
Rozpoznanie sekcyjne śmierci z utonięcia należy do zadań trudnych, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze zwłokami, które 
przebywały dłuższy czas w wodzie i są objęte rozkładem gnilnym. Dla potrzeb śledztwa ważne jest określenie środowiska i 
czasu przebywania zwłok w wodzie oraz przyczyny śmierci.
Przyczyny śmierci:

• samobójstwo – obciążenie ciała przed rzuceniem się do wody (kamień, cegła przytroczone do ciała czy spodni); 
zabójcy mogą to samo wykorzystać przed wrzuceniem do wody zwłok osoby pozbawionej uprzednio życia

• nieszczęśliwy wypadek
 najczęściej u osób nie umiejących, lub słabo umiejących pływać, u dobrych pływaków pod wpływem 
upojenia alkoholowego, uszkodzenia ciała przy skokach do wody, przy zmęczeniu, zapaści
 następstwo zawinionego, ale nie rozmyślnego działania innej osoby np. uszkodzenie ciała przez śrubę łodzi 
motorowej płynącej obok osobowy kąpiącej się

• nagła śmierć z przyczyn chorobowych – brak jakichkolwiek cech utonięcia, przy jednoczesnym stwierdzeniu zmian 
chorobowych mogących doprowadzić do śmierci; jednak nie wyklucza to nagłej śmierci w wodzie spowodowanej 
mechanizmem odruchowym

• zabójstwo – rzadko
 wtrącenie znienacka do wody może nie pozostawić na ciele żadnych śladów obrażeń świadczących o 
zabójstwie
 utopienie w wannie przez pociąganie ofiary za nogi do góry
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 najczęściej napastnik wpierw obezwładnia ofiarę przez uraz mechaniczny (najczęściej w głowę) lub zatrucie, 
dlatego ważna jest ocena wszystkich obrażeń na ciele topielca i przeprowadzenie badań chemiczno-
toksykologicznych płynów ustrojowych (zwłaszcza krew i mocz)

Uwaga do obrażeń ciała: ciężko jest ustalić czy obrażenia powstały przed czy po śmierci np. na skutek uderzenia o dno 
zbiornika. Podbiegnięcia krwawe, które są cechą przyżyciowości w wodzie zostają wypłukane. Dlatego bardzo ważne jest 
szukanie innych cech przyżyciowości. Często zwłoki są rozkawałkowane, opakowane, obciążone. 

22.  Działanie na ciało flory, fauny i wody

A. Fauna
1. Rozkładające się zwłoki stanowią środowisko rozwoju dla różnych, określonych grup bezkręgowców tzw. nekrofagów. 
Gatunki te mogą składać jaja na zwłokach, z których rozwiną się larwy, z których część może ulec przepoczwarzeniu.
Najczęściej na zwłokach pojawiają się muchówki, chrząszcze, motyle. Do rzadszych gatunków należą: skoczogonki, 
pierwogonki, szczeciogonki, karaczany, skorki, pluskwiaki, błonkówki.
Nie wszystkie owady żyjące na ciele denata żywią się nim. Dlatego podzielono je na 4 grupy :

 I gr. – żywiące się rozkładającymi tkankami denata: muchówki, chrząszcze
 II gr. – drapieżcy i pasożyty gatunków nekrofagicznych
 III gr. – wielożerne osy, mrówki, niektóre chrząszcze
 IV gr. – gatunki przypadkowo przybywające z okolicznych roślin, podłoża, itd.

   Na skład gatunkowy i czas w którym na zwłokach zjawiają się owady wpływają:
 warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność, światło, cień)
 położenie geograficzne
 warunki podłoża

Przez pierwszy miesiąc dominują muchówki, a w kolejnych zwłoki staja się specyficznym ekosystemem, zmieniającym się 
przez cały czas jego rozkładu.
Orientacyjne godziny poszczególnych form rozwoju:

 obecność larw, much ok. 10 h p.m. (początkowo zajmują otwory naturalne)
 obecność poczwarek ok. 10 – 20 dnia p.m. (najwcześniej 6. dnia)
 obecność pustych otoczek poczwarek kilka tyg. p.m. (najwcześniej 7. – 8. dnia)

Ilość i rodzaj nekrofagów zależy od tego czy zwłoki są zagrzebane w ziemi czy leżą na wolnym powietrzu. Gdy leżą na 
powietrzu to dominują muchówki, chrząszcze i motyle. A gdy są zagrzebane to mrówki, muchówki (ale inne niż na lądzie), 
chrząszcze, skoczogonki i roztocza.

2. Uszkodzenie ciała powstające w skutek niszczącego działania zwierząt – gł. gryzoni. Uszkodzenie spowodowane przez 
gryzonie charakteryzują się:

 drobnoząbkowanymi, jak gdyby wysztancowanymi brzegami
 niewystępowaniem podbiegnięć krwawych
 umiejscowienie na odkrytych częściach ciała (ręce, twarz)

Sporadycznie dochodzi do rozkawałkowania i rozwleczenia większych fragmentów przez lisy i inne większe gryzonie.
 
3. W wodzie może dojść do wyjadania tkanek przez ryby, owady wodnie (chruściki, chrząszcze) oraz skorupiaki tj. małże czy 
krewetki. W okresie wypływania zwłok na powierzchnie głównymi owadami są chrząszcze wodne a po wypłynięciu zwłok na 
powierzchnie wody dominują muchy plujkowate, drapieżne osy, szerszenie – na wystających powierzchniach ciała.
Fauna zwłok zanurzonych w wodzie wykazuje największe podobieństwo do owadów znajdujących się na zwłokach nie 
pogrzebanych.

B. Woda
Zwłoki topielca bezpośrednio po śmierci opadają na dno zbiornika. Umiejscowienie plam opadowych jest różnorodne, 
najczęściej w głowie i szyi (głowa staje się najcięższa częścią ciała). Wyróżniamy dwa rodzaje uszkodzenia zwłok:
1. Niecharakterystyczne powstające podczas:

 zetknięcia się z dnem, przy przemieszczaniu zwłok zwłaszcza w rzekach; dochodzi do głębokich zdarć 
naskórka w charakterystycznych miejscach: twarz, kończyny; odzież ulega rozdarciu
 działania śrub okrętowych, w wyniku uderzenia o różne przedmioty znajdujące się w zbiorniku (tamy, śluzy, 
kry lodowe, przedmioty wrzucone do zbiorników)
 uszkodzenie podczas nieumiejętnego wyławiania zwłok z wody (należy różnicować z zadzierzgnięciem lub 
zadławieniem)
 uszkodzenie przez zwierzęta wodne

2. Charakterystyczne dla przebywania w zbiorniku wodnym:
 maceracja naskórka w miejscu jego zgrubień (zwłaszcza powierzchnie dłoniowe rąk i podeszwowe stóp):
 napęcznienie i zbielenie naskórka
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 silne sfałdowanie naskórka tzw. „skóra praczek”
 odstawienie i oddzielenie się naskórka od podłoża
 całkowite zsuniecie się naskórka
 zmiany rozkładowe, szczególnie gnicie z tworzeniem się gazów w narządach i tkance podskórnej; przez to 
zwłoki wyłaniają się na powierzchnię wody (latem po 1 tyg., a zimą po 4 – 6 tyg.)

Reguła 5 „trójek”:
 po 3 h – skóra  praczek jest widoczna na opuszkach palców
 po 3 dalszych h – początek tych zmian na dłoniach
 po 3 dniach – skóra praczek na całych powierzchniach dłoniowych
 po 3 dalszych dniach – początek oddzielania się naskórka
 po 3 tyg. – naskórek ręki można zdjąć wraz z paznokciami jak rękawiczkę

Proces ten zależy od temp. wody (w temp. zimniejszej procesy te będą zachodziły wolniej).
Procesy gnilne są mniej nasilone w zbiornikach z zimna woda, mogą nie wypłynąć na powierzchnię, pozostając w głębi i 
ulegają przemianie tłuszczowo-woskowej.

C. Flora
 kwasy tłuszczowe z ciała mogą zabijać rośliny rosnące wokół zwłok
 po roku mech, zielone glony znajdują się na kościach
 po 1. dekadzie kości porośnięte są przez miejscowe odmiany roślin

23. Działanie wysokiej i niskiej temperatury: zmiany u osoby żywej i na zwłokach

Wysoka temperatura – działanie wysokiej temperatury można podzielić na:
a) ogólne – przegrzanie lub udar słoneczny
b) miejscowe – oparzenie

Działanie miejscowe – oparzenie wskutek działania płomienia i rozgrzanego obiektu, stężonych kwasów i zasad (oparzenie 
chemiczne), energii elektrycznej i promienistej, gorących płynów i pary.
1.  Wyróżnia się 4 stopnie oparzenia:

a) Krótkotrwała ekspozycja na działanie temperatur rzędu 40 – 50o: zaczerwienienie skóry z niewielkim obrzękiem. 
Zmiana ta goi się bez pozostawienia śladu, względnie pozostawia brunatnawe przebarwienie skóry. W obrazie 
sekcyjnym prawie niedostrzegalna, zmiany te łatwo się cofają.

b) Działanie wyższej temperatury w granicach 70 – 80o lub przedłużony okres ekspozycji: zniszczenie naskórka i 
powierzchownych warstw skóry (nie sięga skóry właściwej), z wytworzeniem się pęcherzy wypełnionych płynem 
surowiczym o wysokiej zawartości białka – włóknik i leukocyty w płynie. Pęcherze łatwo ulegają ropnym 
zapaleniom, ustrój oparzonego traci znaczne ilości płynów i białka z powodu sączenia surowicy z obnażonych 
powierzchni. Gojenie następuje przez ziarninowanie, z pozostawieniem blizn.

c) Działanie temperatury przekraczającej 100o – powstaje głęboka martwica skóry i zakrzepy w naczyniach żylnych, 
także poza obszarem oparzenia. Zmiany goją się przewlekle, z pozostawieniem blizn, nieraz blizn keloidowych.

d) Bezpośrednie działanie płomienia na ciało: dochodzi do zwęglenia ciała

Wskazówki co do zakresu temperatur to zmiany we włosach w okolicy oparzenia.
W  temp. > 150o dochodzi do stopienia keratyny, deformacji włosa, pojawienia się pęcherzyków powietrza oraz częściowego 
zwęglenia. Pojawiają się perłowate lub kolbowate zgrubienia tzw. perły keratynowe zwłaszcza na końcu włosa.
Zmiany w paznokciu – pęcherze w okolicy macierzy wskazują na temp. sięgające 140o. Powstanie wydłużonych pęcherzy pod 
całym paznokciem świadczy o około 250o, a zwęglenie paznokci o temp. ok. 400o.

2. Stopień zagrożenia życia zależy od rozległości i stopnia oparzenia. Wrażliwe są szczególnie dzieci.
 oparzenie 2o 10 % powierzchni ciała u dzieci stwarza realne zagrożenie dla ich życia,
 oparzenie 50 % powierzchni ciała u dorosłych powoduje wysoką śmiertelność, przy 75 % szanse uratowania 
życia są nikłe
 osoby starsze i dzieci giną już w wyniku oparzeń przekraczających 30 % powierzchni ciała

3. W rozległych oparzeniach dochodzi do zgonów wczesnych i późnych:
a) wczesne spowodowane są wstrząsem hipowolemicznym, zbliżony do wstrząsu urazowego
b) późne spowodowane są wtórnymi powikłaniami, prowadzącymi do niewydolności wielonarządowej (zwłaszcza nerek i 

wątroby), toksemii (zaburzenia metaboliczne), zapalenia dróg oddechowych; (mogą być owrzodzenia przewodu 
pokarmowego, krwotok do nadnerczy)

4. Zwęglenie ciała – zwłoki znalezione w pogorzelisku.
5. Ustalenie przyżyciowości działania płomienia, a zatem działania płomienia jako przyczyny zgonu opiera się na:

 wykazaniu obecności hemoglobiny tlenkowęglowej (HbCO) we krwi w ilości co najmniej kilkunastu %, co 
dowodzi, że ofiara oddychała w atmosferze zawierającej tlenek węgla; badaniu poddaje się krew z żył głębokich, 
tlenek węgla dyfunduje bowiem przez skórę także w zwłokach
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 obecności w drogach oddechowych drobin sadzy i nadpalonych materiałów, unoszących się podczas pożaru 
w powietrzu, a także w żołądku i XII (odruch łykania)
 obecności wokół oczu jasnych smug niezwęglonej skóry – spowodowane jest to odruchowym zaciśnięciem 
oczu przez człowieka żywego
 oparzeniu śluzówek jamy ustnej i górnych dróg oddechowych – odczyny włóknikowo – krwotoczne, obrzęk 
jako wynik działania gorącego powietrza
 do mechanizmów przeżyciowych zalicza się również powstanie zatorów tłuszczowych  w płucach i w 
przebiegu agonii spowodowanej urazem termicznym (uruchomienie ciał termicznych) – cecha charakterystyczna gdy 
dotyczy małych naczyń włosowatych

6. Pośmiertne zmiany urazowe:
 linijne pęknięcia skóry, przypominające rany cięte lub rąbane – powstają wskutek tego, że działanie wysokiej 
temperatury powoduje kurczenie się (później zwęglenie) skóry, która wskutek tego pęka, często w okolicy stawów,
 linijne pęknięcia kości: wskutek płomienia kości szybko wysychają, kurczą się i kruszą na drobne fragmenty, 
przy czym może dojść do powstania licznych pęknięć, zwłaszcza w obrębie kości płaskich, wysoka temperatura może 
prowadzić do stopienia substancji kostnej i wytworzenia tzw. pereł kostnych, w kościach płaskich można obserwować 
odtłuszczenie i wybielenie
 rzekomy krwiak nadtwardówkowy (pseudohematoma) – wskutek działania płomienia na głowę dochodzi do 
kurczenia się tkanek miękkich i przemieszczania się płynów, głównie krwi, może to powodować gromadzenie się 
krwi w przestrzeni pomiędzy kością a opona twardą; krwiak taki zawiera domieszki tłuszczu i ma wygląd tłustej, 
malinowo-czerwonej galarety

7. Uwagi dodatkowe:
 Badanie płuc na obecność zatorów tłuszczowych może być pomocne w ustalenie przyżyciowości uszkodzeń 
kości.
 W następstwie działania wysokiej temperatury i płomienia następuje silne, pośmiertne skurczenie się mięśni 
szkieletowych. W większym stopniu dotyczy to zginaczy (mają większą masę od prostowników), co prowadzi do 
typowego ułożenia spalonych zwłok w pozycji kolankowo-łokciowej (tzw. „pozycja bokserska”).

Ogólne działanie wysokiej temperatury:
1. Przegrzanie (hipertermia), udar cieplny – dochodzi do niego wskutek:

a) przebywania w podwyższonej temperaturze otoczenia,
b) słabego przewietrzania pomieszczenia,
c) nadmiernej ilości ciepłej odzieży,
d) niedoboru podaży płynów z deficytem składników mineralnych.

Przegrzaniu ulegają:
a) nadmiernie ubrane i okryte niemowlęta, trzymane w ciepłych i źle przewietrzanych pomieszczeniach,
b) robotnicy pracujący w wysokich temperaturach, przy niedostatecznej podaży płynów (huty, kopalnie),
c) żołnierze podczas ćwiczeń w pełnym rynsztunku,
d) wysoka temperatura otoczenia (upał) i obniżone ciśnienie atmosferyczne (okluzja).

Przyczyna objawów jest zaburzenie bilansu elektrolitów, spowodowane głównie utrata NaCl. Mogą pojawić się objawy 
prodromalne: bóle i zawroty głowy, wymioty, tachykardia, ↑ RR, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, objawy halucynozy. 
W niektórych przypadkach dochodzi do niewydolności krążenia, zwiotczenia mięśni, zapaści naczyniowej i zgonu (udar 
cieplny).

Wyniki sekcji:
a) Oględziny zwłok w krótki czas po śmierci mogą wykazać:

 podwyższoną ciepłotę ciała, zawilgocenie skóry i odzieży,
 przy nadmiernym nasłonecznieniu zmiany skórne na odsłoniętych częściach ciała,
 cechy śmierci nagłej (płynną krew, przekrwienie narządów wewnętrznych, obfite plamy opadowe, 
wybroczyny krwawe podsurowicówkowe, cechy obrzęku mózgu i płuc)

b) Jest to śmierć czynnościowa, wyjątkowo można stwierdzić w badaniu histopatologicznym martwicę kłębuszków 
nerkowych, jako objaw ONN, np. u w/w żołnierzy.

2. Udar słoneczny – przejaw ogólnego szkodliwego działania wysokiej temperatury, może prowadzić do śmierci.
Działa tu mechanizm podrażnienia opon mózgowych  w wyniku nadmiernego nasłonecznienia głowy np. na plaży. Badanie 
sekcyjne jest mało charakterystyczne: przekrwienie skóry twarzy, silne przekrwienie i obrzęk mózgowia, obrzęk z surowiczym 
odczynem opon miękkich (podoponowe gromadzenie się płynu). Charakterystyczny obraz histopatologiczny mózgowia z 
wakuolizacją i autolizą neuronów gruszkowatych (kom. Purkinjego) oraz obecność krwinkotoków okołonaczyniowych w 
mózgowiu i rdzeniu kręgowym – krwinkotoki układają się wzdłuż przebiegu tętniczek.

Niska temperatura:
1. Dolna granica temperatury ciała człowieka waha się od 22 do 24oC.
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2. Ekspozycja człowieka na niska temperaturę ciała (około 0oC lub poniżej, ale także kilka stopni powyżej), doprowadza do 
zmian:
a) miejscowych – czyli odmrożeń; 3 stopnie odmrożenia:

 rumień – zaczerwienienie skóry z obrzękiem; goi się bez trwałych skutków lub z pozostawieniem sinawych 
przebarwień, silnie swędzących w cieple,
 obrzęki i pęcherze naskórkowe – goją się j. w., w wyniku uszkodzenia ściany naczyń z następowym 
przesiękiem i rozwarstwienie naskórka
 martwica tkanek aż do autoamputacji obwodowych części palców, koniuszka nosa, uszu itp.; długotrwała 
anemizacja z powstaniem ab

Pierwsze 2 stopnie mają charakter odwracalny, 3. stopień ma charakter trwały i często prowadzi do chirurgicznej 
amputacji części ciała.
Długotrwałe działanie zimna miejscowo uszkadza również naczynia z zakrzepicą włącznie.
Typowe następstwa odległe działania zimna to: rozmiękanie chrząstek nasadowych, osteoporoza, martwica mięśni, 
zaniki paznokci i skóry, neuralgie i zapalenie nerwów obwodowych.

b) ogólnych – czyli zamarznięcia lub śmierci z wychłodzenia
Patomechanizm: upośledzenie utlenienia tkankowego i ograniczenie czynności enzymatycznych na szczeblu 
komórkowym. Doprowadza to do upośledzenia przemian biochemicznych i zmniejszenia reaktywności OUN. 
Przesunięcie elektrolitów z krwi w kierunku tkanek, krwi z naczyń obwodowych do dużych pni. Pogłębienie tych 
procesów prowadzi do migotania komór serca i zatrzymania krążenia.
 Mechanizmy obronne:
 skurcz naczyń krwionośnych skóry,
 przesunięcie wody z łożyska naczyniowego do komórek,
 wzrost procesów metabolicznych, w postaci wzmożenia napięcia mięśniowego oraz drżeń włókienkowych 

(dreszcze)
 przekroczenie granicy wydolności powyższych mechanizmów obronnych prowadzi do śmierci
 Ofiary zamarznięcia:
 osoby w starszym wieku, wyniszczone chorobą,
 małe dzieci, zwłaszcza noworodki – z niedostatecznie wykształconym ośrodkiem termoregulacji w mózgu,
 osoby znajdujące się w zimnej wodzie,
 osobnicy nietrzeźwi, u których rozszerzenie naczyń krwionośnych skórnych, wywołane działaniem alkoholu, 

prowadzi do szybkiej utraty ciepła,
 osoby zatrute lekami obniżającymi temperaturę ciała (jak np. barbiturany, Dolargan)

Hibernacja – utrata ciepła z jednoczesnym spadkiem temperatury ciała, osłabieniem przemian metabolicznych i czynności 
OUN oraz krążenia – wykorzystywane w chirurgii.

3. Wyniki sekcji zwłok:
a) w zasadzie ujemne – śmierć czynnościowa. 
b) można stwierdzić:

 jasnoczerwone plamy opadowe (wynik wiązania się HB z tlenem)
 przekrwienie narządów wewnętrznych
 histochemicznie – znaczne obniżenie zawartości glikogenu w komórkach miąższu wątroby
 obecność tzw. plamek Wiszniewskiego w błonie śluzowej żołądka i XII – są to drobne ogniska martwicy 
(owrzodzenia), wtórnie nacieczone krwią, powstałe wskutek długotrwałego skurczu naczyń włosowatych błony 
śluzowej

c) zawsze należy wykluczyć inną przyczynę śmierci

24. Energia elektryczna i energia promienista: zmiany miejscowe i ogólne

I Energia elektryczna
Aby opisać szkody i zmiany jakie wywołuje porażenie prądem należy wymienić parametry i rodzaje prądów z jakimi człowiek 
ma styczność, gdyż od tego zależą rodzaje obrażeń, uszkodzeń i przyczyna zgonu.

A) Charakterystyka fizyczna
 Rozległość szkód zależna jest od wielkości fizycznych prądu: natężenia(I, [A]), napięcia(U, [V]) 
częstotliwości (f, [Hz]) i oporu (R, [Ω])
 Wszystkie prądy można podzielić na:
 prąd stały – jednokierunkowy przepływ od – do +, mniejsza szkodliwość dla organizmu
 prąd zmienny – różna częstotliwość zmian napięcia; 50 Hz oznacza, że zmiana napięcia w 1 sekundzie ma 100 

razy miejsce. Im większa f tym większe drażnienie ciepłem.

Ważnym parametrem określającym traumatyczność jest jego natężenie które jest wprost proporcjonalne do napięcia a 
odwrotnie do oporu (prawo Ohma).
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Wynik rażenia jest również zależny od  napięcia przepływającego prądu i oporu wnikania, przepływu i wyjścia (grubość 
ubrania, opór skóry, brak izolacji w otoczeniu).
Przyjmuje się powszechnie:

 prąd < 65 V – prądy bezpieczne, mogą pozostawić pewien ograniczony szkodliwy skutek
 65 – 1000V – prądy średniego napięcia bywają szkodliwe i nawet śmiertelne, zależy to od natężenia i oporu 
przepływającego
 > 1000 V – prądy wysokiego napięcia, w liniach przesyłowych i transformatorach, prądy o dużej 
szkodliwości, rażenie jest zazwyczaj śmiertelne; przy takich napięciach trzeba pamiętać o efekcie rażenia pośredniego 
w wyniku jonizacji powietrza – może dojść do przeskoczenia iskry i wytworzenia łuku elektrycznego, który może 
sięgać na odległość 2 – 3 m

Ważny jest również tzw. element drogi – tj. którą drogą przepływa prąd przez ciało ludzkie, a w szczególności czy ta droga 
obejmuje ważne narządy (mózg, serce, aorta). Na element drogi ma wpływ oporność zależna od:

 odzieży i jej stanu np. wilgotności
 oporności samej skóry
 oporności głębszych warstw ciała i narządów wewnętrznych (lepiej przepływa przez naczynia, krew, dobrze 
unaczynione narządy)
 oporność miejsca wyjścia prądu
 wielkości powierzchni do jakiej był przyłożony prąd (groźne w wodzie, bo duża powierzchnia)

Średni opór skóry to mniej więcej od 40 tyś do 1 mln Ω / cm2, gdy skóra wilgotna to jest już tylko 1000.

Ważny czynnik odzwierciedlający szkodliwość prądu to jego częstotliwość i czas trwania porażenia.

B) działanie miejscowe i ogólne

Działanie miejscowe:
 jest głownie następstwem wytwarzanie się ciepła – ilość wprost proporcjonalna do natężenia prądu, czasu 
jego działania i oporu skóry – jest to tzw. ciepło Joula; efekt jest tym wyraźniejszy im mniejsza jest powierzchnia 
zetknięcia przewodnika z ciałem
 pozostawiony ślad – różnie: od ledwie widocznych zmian do oparzeń w miejscu zetknięcia (znamię 
prądowe) do zwęglenia tkanek głębiej leżących
 typowe znamię prądowe spotyka się na dłoniowej powierzchni rąk lub podeszwowej powierzchni stóp, 
rzadziej gdzie indziej
 wygląd znamienia prądowego to jak ograniczone zgrubienie naskórka o białawo szarym lub żółtawym, 
kształt okrągławy lub owalny; naskórek w obrębie zmiany odstaje od skóry i zapada się w środku w postaci ” pępka ”, 
nie ma wysięku miedzy skórą a naskórkiem (brak pęcherza), co odróżnia oparzenie prądem od oparzenia termicznego
 znamię goi się długo, bez ropnych zapaleń, z wytworzeniem keloidu, czasami zaznacza się inkrustacja 
cząstkami metalicznymi, co powoduje zmianę zabarwienia skóry np. na zielonawoniebieskie (miedź)
 czasami obrażenia przypominające ranę rąbaną ze zwęgleniem tkanek miękkich – spowodowane są przez 
prąd o dużym natężeniu i wysokim napięciu (stacje transformatorowe i trakcje kolejowe) – może również 
doprowadzić do amputacji kończyny
 czasami przy łuku elektrycznym może dojść do stopienia kości i powstanie pereł kości – patrz oparzenia

Działanie ogólne:
 Niezależnie od miejsca działania prądu dochodzi do zaburzenia zdolności przewodzenia bodźców oraz 
zdolności polaryzowania komórek. Działanie prądu doprowadza do niefizjologicznego rozmieszczenia elektrolitów – 
szok elektrolitowy.
 Mechanizm zgonu wskutek rażenia prądem elektrycznym zależy głownie do efektu biologicznego, a zatem 
zgon w tych przypadkach ma charakter czynnościowy.
 Przepływ prądu doprowadza do porażenia aparatu bodźcotwórczego serca, co prowadzi do migotania komór 
lub nagłego zatrzymania akcji serca. Porażenie ośrodków wegetatywnych mózgu może spowodować ustanie akcji 
oddechowej, może również dojść w wyniku spastycznego skurczu mięśni oddechowych.

Obraz sekcyjny mało charakterystyczny: przekrwienie narządów wewnętrznych, obfite plamy opadowe, płynna krew w 
komorach serca i dużych pniach naczyniowych.
Zmiany u osób które przeżyły rażenie prądem: zmiany w mózgu (electric encefalopatia), uszkodzenie gałki ocznej, postać 
dusznicy bolesnej

Rażenie piorunem
Rozróżnia się porażenia piorunem bezpośrednie i pośrednie (gdy wyładowanie wystąpi w pewnej odległości). Wysoka 
temperatura pozostawi na ciele mniej lub bardzie widoczne ślady stopienia materiałów odzieżowych. Na ciele spotyka się tzw. 
figury piorunowe w postaci drzewkowato ułożonych pasm brunatnego, sinawoczerwonego lub czerwonego ustępującego po 
naciśnięciu. Mogą być też powierzchniowe zwęglenia lub stopienie włosów w różnych okolicach.
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II Energia promienista
Można rozróżnić szkody na zdrowiu wywołane promieniowaniem: świetlnym (promieniowanie widzialne, podczerwone, 
nadfioletowe, laserowe), radiowe, akustyczne. 
Promieniowanie świetle w przypadku długiej ekspozycji może prowadzić do oparzenia termicznego, szkodliwego działania 
fototoksycznego i fotoalergicznego. Zmiany te mogą przybierać odczyn zapalny skóry.
Fale akustyczne naddźwiękowe mogą prowadzić do objawów skazy krwotocznych – w mięśniu sercowym
Laser – odcinkowa nekrobioza i martwicy
Promieniowanie elektromagnetyczne i korpuskularne – groźne są RTG i promieniowanie korpuskularne – szybkie neutrony

Promieniowanie jonizujące – uszkadza DNA, duże dawki rozpad jądra komórkowe, przesunięcie  elektrolitów, powstawanie 
rodników, efekt karcynogenny, hamowanie proliferacji
Napromieniowanie w granicy 200 radów – 2 Gy powoduje objawy kliniczne z ostrymi cechami popromiennymi, 400 radów – 
LD50, ≥ 700 radów – śmiertelne
Szczególnie wrażliwe na energie tego typu to: szpik kostny, gruczoły płciowe, nabłonek jelitowy, skóra, śledziona
Obraz choroby popromiennej: postać mózgowa, jelitowa, szpikowa
Dawki 1000 – 2000 R powodują szybkie wystąpienie objawów (bez fazy utajenia): wymioty, biegunka, utrata elektrolitów, 
hipoalbuminemia, może być postać mózgowa z szybką utratą przytomności i obrzękiem mózgu.
W chorobie popromiennej obserwuje się pancytopenię, ↓ RR, gorączkę, zmiany martwicze w obrębie jamy ustnej, skazę 
krwotoczną.

25. Rozkawałkowanie zwłok

• Przypadkowe – może być przyżyciowe i pośmiertne. Do przyżyciowych przyczyn rozkawałkowania zaliczamy: 
przejechanie przez pociąg lub tramwaj, wybuch prochu, dynamitu, bomb, granatów. Rozkawałkowanie pośmiertne 
jest często wynikiem rozkładu lub też rozerwania przez dzikie zwierzęta.

• Zbrodnicze:
 Defensywne – w celu ukrycia części zwłok. Do oddzielenia dochodzi w miejscach przewężeń (szyja, stawy). Często 

spotykane w dużych miastach, gdy sprawca nie ma możliwości wyniesienia niepostrzeżenie zwłok z mieszkania.
 Ofensywne – rozkawałkowanie jest bezplanowe i jest wyrazem agresji.

• Co należy ustalić na sekcji:
 należy ułożyć znalezione części ciała w odpowiednim anatomicznym stosunku, sfotografować je i określić, czy są to 

szczątki ciała ludzkiego czy zwierzęcego, jednego czy kilku.
 należy przeprowadzić ustalenie tożsamości szczątków ciała
 stwierdzenie przyczyny śmierci – najczęściej jest to zadanie ran lub uduszenie
 jaki był powód rozkawałkowania
 w jaki sposób i jakimi narzędziami zostało dokonane rozkawałkowanie

26. Identyfikacja narzędzia czynu i okoliczności powstania obrażeń

Narzędziem mogą być wszystkie otaczające, upostaciowione fragmenty świata zewnętrznego (detale umeblowania, młotki, 
krawężniki, pięści).
Identyfikacja:

• Ogólna – używamy pojęć twardości, powierzchni, kształtu
• Grupowa – narzędzia rąbiące, tnące, kłujące
• Szczegółowa – zaliczamy narzędzia do młotków, łomów, itp.
• Indywidualna – czy narzędziem zbrodni było to konkretne narzędzie, używamy do tego mikroskopii porównawczej, 

najlepiej nadają się do tego ostrza (np. siekier)

27. Rodzaje wstrząsów: obraz sekcyjny

• Wstrząs nie pozostawia wyraźnych specyficznych zmian morfologicznych i w związku z tym jest trudny do oceny w 
diagnostyce sekcyjnej.

• Obraz morfologiczny wstrząsu:
 obrzęki (przemieszczenie wody, nieraz z krwinkotokami do tkanek)
 w okresie końcowym obraz płuca wstrząsowego (obrzęk, ogniskowa niedodma, przekrwienie), rozstrzeń 

serca, zmiany zwyrodnieniowe w narządach miąższowych
 we wstrząsach pokrwotocznych – zespół wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC) z rozszerzeniem naczyń 

włosowatych, zastojem krwi żylnej i przemieszczeniami wodnymi w tkankach
 przy wstrząsach z rozległymi uszkodzeniami mięśni – obraz nerki wstrząsowej (obrzęk i przekrwienie)
 we wstrząsach anafilaktycznych w badaniach hist.- pat. mogą pojawić się nacieki o zwiększonej liczbie 

eozynofili
• Badania histopatologiczne (zwłaszcza gdy śmierć w późnej fazie wstrząsu):

 wątroba – uszkodzenia komórek z martwicą w częściach centralnych zrazików – wyraz hipoksemii i 
hipoglikemii
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 nerki:
 obrzęki pętli kłębuszkowych i gromadzenie się płynu białkowego w świetle torebek Bowmana
 zmiany zwyrodnieniowe komórek kanalików nerkowych
 wałeczki szkliste lub mioglobinowe w świetle kanalików

 tkanka mózgowa – obrzęki i krwinkotoki okołonaczyniowe
 płuca – obrzęk pęcherzyków, przekrwienie, krwinkotoki, nieraz obecność błon hialitowych i gromadzenie 

megakariocytów
 nadnercza:

 kora – zwyrodnienie wodniczkowe komórek
 rdzeń – wylewy krwi lub krwinkotoki
 z. Waterhouse’a i Friderichsena – krwotok do nadnerczy na tle septycznym

28. Ustalanie czasu śmierci

• Określenie czasu, jaki upłynął od zgonu do chwili oględzin zwłok, jest możliwe z większym lub mniejszym 
prawdopodobieństwem. Prawdopodobieństwo jest większe jeżeli oględzin dokonuje się możliwie wcześnie po zgonie, 
zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku godzin.

• Klasyczne zjawiska mówiące o czasie zgonu to:
 spadek temperatury zwłok
 rozwój plam opadowych
 stężenie pośmiertne

• Obecnie stosuje się również próby wykorzystujące tzw. interletalne reakcje tkanek obumierających a także obserwację 
procesu autolizy.

• W przypadku późnych oględzin zwłok należy brać pod uwagę procesy rozkładowe lub utrwalające a także działanie 
fauny i flory oraz warunki w jakich zwłoki przebywały, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają ustalenie czasu 
zgonu. Ale nawet wtedy należy podać chociaż w przybliżeniu czas zgonu. Aby uniknąć błędu należy bardzo 
szczegółowo odnotować obserwacje, na podstawie których dokonano ustalenia czasu zgonu.

• Ustalenie czasu zgonu ma szczególne znaczenie w przypadku zabójstwa oraz śmiertelnego wypadku drogowego, gdy 
sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Trzeba jednak pamiętać, że ustalenie czasu zgonu nie zawsze jest zbieżne z czasem 
zdarzenia, które doprowadziło do zgonu. Uwzględnia się wtedy okres przeżycia, tj. czas od chwili zdarzenia, w którym 
ofiara doznała uszkodzenia ciała, do chwili śmierci. Dla oceny tego okresu wykorzystuje się stopień strawienia 
pokarmu w żołądku zmarłego (jeżeli znany jest czas spożycia ostatniego posiłku), a także stan wypełnienia pęcherza 
moczowego – obfite gromadzenie się moczu w pęcherzu następuje w drugiej połowie nocy, więc jeżeli zgon nastąpił w 
pierwszej połowie nocy to pęcherz będzie pusty lub słabo wypełniony.

• Czas przeżycia można również oceniać na podstawie stanu uszkodzeń ciała (rozmiar wylewów krwawych, postęp 
procesów odczynowych).

• Obserwacja plam opadowych:
 należy odnotować:

 rozległość i intensywność plam opadowych,
 kolejność ich pojawiania się,
 stopień przemieszczalności,
 ,,wyciskalność’’ (znikanie pod wpływem ucisku)

 ,,róże cmentarne’’ – mogą pojawić się już w czasie długotrwałej agonii
 śmierć nagła, niezbyt wyraźne 20 – 30 min. p.m.
 wyraźne, najwcześniej 60 min. p.m.
 początek zlewania się plam 2 h p.m.
 w pełni rozwinięte 6 – 9 h p.m.
 całkowita przemieszczalność do 6 h p.m.
 częściowa przemieszczalność do 12 h p.m.
 znikanie pod wpływem ucisku palcem do 20 h p.m.
 częściowe znikanie pod wpływem silnego ucisku do 36 h p.m.

• Stężenie pośmiertne:
 protokołuje się:

 które mięśnie są objęte stężeniem i w jakim stopniu
 ruchomość dużych i małych stawów
 próba przełamania stężenia w jednym lub kilku stawach i obserwacja ewentualnego powrotu 

stężenia
 najwcześniej (wyjątkowo) 30 – 60 min p.m.
 początek wyraźnego stężenia (np. mięśnie żuchwy) 2 – 3 h p.m.
 w pełni rozwinięte (obejmujące całe ciało) 6 – 8 h p.m.
 ponowne pojawienie się ,,po przełamaniu’’ do 7 h p.m.
 początek ustępowania 36 – 48 h p.m.
 całkowite ustąpienie 3 – 4 dni p.m.

• Temperatura zwłok:
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 odnotowujemy:
 które części ciała są zimne lub ciepłe
 jaka jest temp. otoczenia i jak zwłoki są okryte
 temp. mierzoną termometrem laboratoryjnym w odbytnicy lub w mięśniach uda po ich nacięciu 

 W ciągu 6 h p.m. temperatura mierzona w odbytnicy lub mięśniach zmniejsza się średnio o 1ºC na godzinę
 Przy obliczaniu czasu zgonu można wówczas posługiwać się normogramem opracowanym przez Henssgego. 

Bierzemy wówczas pod uwagę temperaturę w odbytnicy, temperaturę otoczenia i masę ciała zwłok.
 Normogram ten jest przydatny dla temp. otoczenia 8 – 23ºC. Jeżeli badanie dotyczy zwłok przebywających 

w szczególnych warunkach należy masę ciała pomnożyć przez współczynnik korekty.
• Reakcje interletalne:

 Uderzenie młotkiem neurologicznym w przednią powierzchnię uda, około 4 palce nad rzepką, wywołuje falę 
skurczową mięśni uda dochodzącą aż do pachwiny. Reakcja jest najsilniejsza 1,5 – 2,5 h po zgonie, nawet do 
6 h.

 Uderzenie twardym metalowym przedmiotem w mięsień, poprzecznie do jego długiej osi, wywołuje, w 
okresie 2 – 3 h po śmierci, pojawienie się zgrubienia w postaci tzw. wałka miotonicznego.

 Pobudzenie prądem elektrycznym mięśni mimicznych (np. okrężnych oka) powoduje ich skurcz w postaci 
zaciskania powiek. W przypadku generatora tranzystorowego zasilanego baterią 4,5 V skurcz do 8 h p.m. 
(wyraźna reakcja do 4,5 h p.m., średnia do 6,5 h p.m.)

 Podskórne wstrzyknięcie pilokarpiny lub acetylocholiny wywołuje reakcję gruczołów potowych 8 – 
16 h p.m.

 Badanie źrenic – podawanie środków rozszerzających (atropina) lub zwężających  (pilokarpina) źrenice – 
przy wkraplaniu środków do worka spojówkowego reakcję obserwuje się do 4 h p.m., przy wstrzyknięciu do 
przedniej komory oka – do 21 h.

• Proces autolizy:
 Dno oka – zanik rysunku naczyń siatkówki, zatarcie tarczy nerwu wzrokowego, zmiana barwy siatkówki z 

czerwonej na szarą (do 4 dni p.m.)
 Błona bębenkowa – całkowita utrata przejrzystości do 3 dni p.m.
 Zmiany te w dużej mierze zależą od warunków w jakich przebywały zwłoki.

• Rozkład zwłok i zmiany utrwalające:
 Uwzględnia się:
 stopień, charakter i rozmieszczenie późnych zmian pośmiertnych
 ewentualny stopień zeszkieletowania
 obecność larw owadów lub ich poczwarek
 Zielonkawe zabarwienie powłok brzucha 2 dni p.m.
 Początek zmian tłuszczowo-woskowych w powłokach 1 – 2 mies. p.m.
 - || - w wysokiej temp. otoczenia 2 – 3 tyg. p.m.
 Zakończenie przemian tłuszczowo-woskowych
 w tkance tłuszczowej 2 – 4 mies. p.m.
 w obrębie całego ciała 1 rok p.m.
 Strupieszenie kilkanaście mies. p.m.
 Rozpad więzadeł i chrząstek w procesie gnicia 5 lat p.m.
 Obecność larw much kilka godzin p.m.
 Obecność poczwarek
 najwcześniej 6 dni p.m.
 zazwyczaj 10 – 20 dni p.m.
 Obecność pustych otoczek poczwarek
 najwcześniej 7 – 8 dni p.m.
 zazwyczaj kilka tyg. p.m.

• W praktyce ustalania czasu zgonu wyłącznie na podstawie obserwacji pewnych znamion śmierci i ochłodzenia ciała 
można wyodrębnić następujące okresy:

 Zwłoki wyraźnie ciepłe (nawet w miejscach odkrytych), zupełny brak plam opadowych i stężenia 
pośmiertnego

Zgon w granicach 1 h przed oględzinami lub śmierć pozorna wymagająca postępowania 
reanimacyjnego

 Zwłoki ciepłe, plamy opadowe wyraźne, zlewają się, brak stężenia pośmiertnego
Zgon 2 – 3 h przed oględzinami

 Zwłoki częściowo ochłodzone na częściach odkrytych, plamy opadowe w pełni rozwinięte, ulegają 
przemieszczeniu w kilka godzin po zmianie pozycji zwłok, stężenie pośmiertne wyraźne

Zgon 3 – 5 h przed oględzinami
 Plamy opadowe w pełni rozwinięte, ulegają tylko częściowemu przemieszczeniu, stężenie pośmiertne we 

wszystkich mięśniach, powracające po przełamaniu
Zgon 5 – 7 h przed oględzinami
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  Zwłoki ochłodzone, plamy opadowe ulegają częściowemu przemieszczeniu, znikają pod wpływem 
miernego ucisku palcem, stężenie pośmiertne nie powraca po ,,przełamaniu’’

Zgon 7 – 12 h przed oględzinami
 Zwłoki zimne we wszystkich miejscach, plamy opadowe nie ulegają przemieszczeniu, znikają całkowicie 

pod wpływem ucisku palcem, stężenie pośmiertne nie powraca po ,,przełamaniu’’
Zgon 12 – 20 h przed oględzinami

 Zwłoki zimne, plamy opadowe nie znikają przy ucisku lub znikają tylko częściowo przy silnym ucisku, 
stężenie pośmiertne wyraźne

Zgon 20 – 48 h przed oględzinami
 Zwłoki zimne, objawy rozpoczynającego się gnicia, plamy opadowe utrwalone, brak lub słabo zaznaczone 

stężenie pośmiertne
Zgon > 48 h przed oględzinami

29. Nagłe zgony dzieci
 

• SIDS – z. nagłej śmierci małego dziecka
 zwykle dotyczy niemowląt poniżej 1 roku życia
 zwany śmiercią łóżeczkową ponieważ dochodzi do niej u zdrowego niemowlęcia które ułożone, nakarmione 

do snu, nierzadko twarzyczką ku poduszce rano znajdowane jest martwe
 wynik sekcji: często ujemny, surowiczo-krwista pienista lub śluzowa wydzielina z nosa, skóra 

nieuszkodzona, znamiona prawidłowej pielęgnacji, w pewnej liczbie przypadków objawy hipoksji: ogniska 
hematopoezy wątrobowej, wybroczyny na błonach surowiczych i na narządach klatki piersiowej, ogniska 
ostrej rozedmy i niedodmy płuc, glioza pnia mózgu, przetrwałe wypustki dendrytyczne pnia mózgu

 możliwe mechanizmy:
 odrębności snu – zaburzenia krążeniowo-oddechowe w fazie REM (która stanowi u małych dzieci nawet 

50 % czasu snu)
 niesprawność ośrodkowego systemu regulacji termoregulacji oraz oddechowo-krążeniowego i 

spowodowana tym np. upośledzona reakcja na hipowentylację
 bardzo rzadko współistniały: nieprawidłowości w układzie przewodzącym serca, zapalenie mięśnia 

sercowego, kardiomiopatia przerostowa, defekty budowy surfaktantu
 czynniki sprzyjające:

 czynniki związane z dzieckiem: niska masa urodzeniowa, męska płeć, refluks żołądkowo-przełykowy, 
wrodzone zaburzenia przemiany średnio- i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

 czynniki zewnętrzne: palenie tytoniu w mieszkaniu, dogrzewanie pomieszczeń, zaniedbania higieniczne
 w czasie ciąży: palenie tytoniu przez matkę (niedotlenienie płodu, IUGR), choroby matki w ciąży, brak 

opieki przedporodowej
• Noworodki:

 następstwa porodu: urazy porodowe, zamartwica, zachłyśnięcie się wodami płodowymi
 niedorozwój i zaburzenia rozwojowe: wcześniactwo, niedojrzałość tkanki płucnej, niedorozwój lewego serca 

i inne wielorzędowe wady rozwojowe 
• Niemowlęta:

 wady, które nie ujawniły się w okresie noworodkowym
 choroby układu oddechowego, zwykle zapalenie płuc czy oskrzelików, szczególnie zapalenia płuc ze 

zmianami zapalno-krwotocznymi (na tle wirusowym)
 z. Waterhouse’a – Friderichsena
 czasem w czasie sekcji zostają ujawnione zmiany upośledzające odporność np. krzywica, niedokrwistość
 zawsze należy wykonać szerokie badanie histopatologiczne oraz toksykologiczne i uwzględnić 

konkurencyjne przyczyny śmierci
• Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 z przyczyn sercowych: reumatyczne zapalenie serca z wadami zastawkowymi, kardiomiopatie, wirusowe 
zapalenie mięśnia sercowego

 krwotoki śródczaszkowe na tle wrodzonych zaburzeń naczyniowych, guzów nowotworowych czy zatorów 
tętnic mózgowych

 choroby zakaźne

30. Badania sądowo-lekarskie w przypadku nielegalnego przerwania ciąży

• Sposoby nielegalnego przerywania ciąży:
 Leki o działaniu poronnym

 olejki aromatyczne (z mięty; ruty zwyczajnej; środki przeczyszczające)
 środki naskurczowe (ergotamina, chinina, oksytocyna)

 Środki poronne stosowane miejscowo (KMnO4 – owrzodzenie szyjki macicy lub sklepienia pochwy + 
krwawienie)
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 Zabiegi z użyciem narzędzi
 Z użyciem strumienia wody (gorącej lub zimnej, z lub bez mydłem lub roztworem antyseptycznym np. 

lizolem) – mechaniczne rozdzielenie błon płodowych i łożyska od ściany macicy
 Wstrzyknięcie wody za pomocą strzykawki

 Zgony w wyniku:
o zaburzeń rytmu serca (n. błędny)
o posocznicy
o zatorów powietrznych
o przebicia macicy lub pochwy (rzadkość)

 Powikłania:
o nadżerkowe zapalenie błony śluzowej macicy
o r-ry mydła lub lizolu do żył macicy → niedokrwistość hemolityczna, hemoglobinemia, 

zespół nerczycowy (w wyniku hemoglobinurii, przechodził w mocznicę, kończył się 
śmiercią)

 Bezpośrednie zabiegi narzędziowe (druty do robótek ręcznych, druciane wieszaki ubraniowe)
Zgony w wyniku:
 pierwotne zatrzymanie akcji serca (reakcja z n. błędnego wywołana silnym rozszerzeniem szyjki 

macicy i/lub umieszczeniem cewnika lub zgłębnika w macicy)
 powikłania znieczulenia
 krwawienia
 posocznica spowodowana przebiciem ściany macicy, szyjki macicy lub pochwy (najczęściej)
 zator powietrzny
 zator spowodowany materiałem zakrzepowym

• Badania sądowo – lekarskie w przypadkach nielegalnego przerwania ciąży:
 w przypadku gdy kobieta żyje:

 ogólne badanie ginekologiczne – poszukujemy:
 śladów uszkodzeń narządów płciowych spowodowanych wprowadzeniem ciał obcych, jak również 

samych ciał obcych
 ognisk martwicy czy odczynów zapalnych spowodowanych wprowadzeniem środków poronnych 

chemicznych
 pobranie wyskrobin z jamy macicy i pobranie wymazów z pochwy – poszukiwanie śladów resztek 

łożyska, doczesnej, środków poronnych
 test hCG we krwi (najwyższe stężenia w pierwszych tygodniach ciąży)
 ogólne badanie stanu zdrowia (przy podejrzeniu zatrucia środkami poronnymi podawanymi doustnie)

 w przypadku gdy kobieta zmarła:
 w czasie zabiegu – przyczyną jest najczęściej krwotok albo zator powietrzny
 po zabiegu – posocznica
 próba na zator powietrzny

 wykonujemy ja przed otwarciem jamy czaszki
 przecinamy żebra od II począwszy, odginamy mostek z przyczepami żeber i dochodzimy do 

worka osierdziowego który otwieramy
 worek osierdziowy napełniamy wodą, a serce przytrzymujemy pod wodą
 nacinamy prawą komorę i obserwujemy czy wydobywają się banieczki gazu
 nacinamy następnie lewą komorę i  obserwujemy czy wydobywają się banieczki gazu
 próba jest (+) (tzn. świadczy o zatorze powietrznym jako przyczynie zgonu) jeśli gaz 

wydobywa się wyłącznie z prawej komory
 próba fałszywie (+) – spowodowana obecnością gazów gnilnych

 oględziny narządów płciowych zewnętrznych, szczególną uwagę zwracamy na obecność błony 
dziewiczej – opisujemy jej kształt, budowę cechy defloracji

 oceniamy pochwę – czy są uszkodzenia wskazujące na zabieg mechaniczny, czy jest jakieś ciało obce
 podobnie oceniamy uszkodzenia jamy macicy (jeśli są)
 ocena pęcherza moczowego i moczowodów jeśli nastąpiło ich uszkodzenie mechaniczne
 ocena obecności środków poronnych w jamie macicy np. lizolu, wody z mydłem
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II – TOKSYKOLOGIA SĄDOWO-LEKARSKA I GENETYKA SĄDOWA

1. Dziedziczenie grup krwi u człowieka. Praktyczne zastosowanie grup krwi w medycynie i poza nią (poza   
medycyną sądową).

1) Cechy grupowe krwi – właściwości antygenowe erytrocytów oraz inne możliwe do wykazania cechy krwi 
dziedzicznie uwarunkowane, wynikające ze zróżnicowania grupowego białek surowicy, niektórych enzymów, 
leukocytów i trombocytów obecnych we krwi

2) Nauka o grupach krwi w med. sądowej = serologia sądowa = hemogenetyka sądowa
3) Zastosowanie:

a) wyłączenie ojcostwa
b) ślady biologiczne
c) konflikt serologiczny
d) osobowość
e) zdrowie
f) dieta
g) transplantacja
h) transfuzja (wstrząs poprzetoczeniowy)

4) Dziedziczenie w układzie AB0:
a) Cechy A i B dominują nad cechą 0
b) Cechy A i B względem siebie – kodominacja
c) Antygen A1 dominuje nad A2

jedno z 
rodziców

drugie z 
rodziców

dzieci (wszystkie możliwości)

A1 A2 B A1B A2B 0

0 0    0

A1 0 A1 A2   0

A2 0  A2   0
B 0  B  0

A1B 0 A1 B   

A2B 0  A2 B   

A1 A1 A1 A2   0

A2 A1 A1 A2   0

B A1 A1 A2 B A1B A2B 0

A1B A1 A1  A1B A2B  

A2B A1 A1 A2 B A1B A2B  

A2 A2  A2   0

B A2  A2 B A2B 0

A1B A2 A1 B A2B  

A2B A2  A2 B A2B  
B B  B  0

A1B B A1 B A1B   

A2B B  A2 B A2B  

A1B A1B A1 B A1B   

A2B A1B A1 B A1B A2B  

A2B A2B  A2 B  A2B  

d) Wyłączenie ojcostwa:
 U dziecka stwierdzono cechy dominujące A1, A2 i B, których nie ma ani pozwany mężczyzna, ani matka 

dziecka; wyj. grupa A2 jako recesywna w stosunku do A1, która może być u dziecka jeśli pozwany lub 
matka dziecka, bądź oboje należą do grupy A1

 Pozwany mężczyzna grupy 0 nie może być ojcem dziecka grupy A1B lub A2B
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 Pozwany grupy A1B lub A2B nie może być ojcem dziecka grupy 0
5) Cechy AB0 w tkankach i płynach ustrojowych

Substancje grupowe w płynach ustrojowych u „wydzielaczy” (Se), jest to cecha dziedzicznie uwarunkowana, gen 
wydzielania (Se) jest dominujący nad genem niewydzielania (se); dziedziczenie jest niezależne od układu AB0

6) Inne układy w krwinkach czerwonych:
a) układ MN – kodominacja
b) układ Rh
c) układ Kell (konflikt serologiczny, wstrząs poprzetoczeniowy)
d) także układy: Duffy (Fy); Kidd (Jk); P; Lutheran (Lu)

2. Układ grupowy HLA i jego praktyczne zastosowanie  

1. Układ HLA (Human Lymphocyte Antigens) odkryty u ludzi w 1958 r., obecne we wszystkich tkankach i narządach, 
najwięcej w limfocytach

2. Poszczególne grupy antygenów są kontrolowane przez geny w określonych loci na chromosomie: A, B, C, D, DR, 
DQ, DP

3. W praktyce sądowych badań hemogenetycznych znaczenie mają: HLA-A, -B, -C
4. Dziedziczenie: kodominacja alleli, a więc wykluczenie ojcostwa gdy:

a) Dziecko w zakresie określonego locus ma antygen, który nie występuje ani u matki, ani u pozwanego

 układy HLA     
pozwany A2 A11 B12 B27 Cw1 Cw2
matka A1 A11 B12 B27 Cw1  
dziecko A1 A11 B12 B35 Cw1 Cw2

b) Dziecko nie wykazuje obecności żadnego z dwóch różnych antygenów wykrytych w jednym locus u pozwanego

 układy HLA     
pozwany A2 A28 B7 B12 Cw4  
matka A1 A9 B13 B17 Cw2 C4
dziecko A1 A9 B7 B17 Cw4  

5. Oznaczanie: test mikrocytotoksyczny
6. Zastosowanie:

a) ustalanie spornego ojcostwa (obecnie testy DNA)
b) transplantacja
c) asocjacja niektórych chorób z antygenami HLA (HLA-B27, -DR3, -DR4)

3. Sądowo – lekarskie badanie śladów nasienia

Charakterystyka wyschniętych śladów nasienia:
 nieregularny kształt z wyraźnym odgraniczeniem brzegów
 szarożółta barwa
 częściowe usztywnienie tkaniny
 rzadko jako ślady czystego nasienia (na pościeli, tapicerce, garderobie); zwykle z domieszką innych wydzielin np. z 

pochwy; na bieliźnie
 fluoryzują w świetle nadfioletowym jasną białoniebieskawą barwą; podobnie jak wydzielina pochwy, mocz, ślina

Identyfikacja nasienia:
 próby niespecyficzne:
 test na kwaśną fosfatazę

 AP jest produktem prostaty
 szybka, najważniejsza i najczulsza próba wstępna
 pozwala wykryć bardzo małą ilość nasienia (0,1 ml)
 stężenie AP w nasieniu jest 500 – 1000 x większe niż w innych płynach ustrojowych i wydzielinach
 próba szczególnie znacząca w analizie plam nasienia pochodzącego od osobników z azoospermią
 w próbach orientacyjnych stosuje się gotowe testy bibułowe, wykorzystujące reakcję barwną dla produktu – α-

naftolu uwalnianego z połączeń fosforanowych przez AP
 u kobiet żyjących aktywność AP przy obecności nasienia w pochwie może się utrzymywać od kilku godzin do 

kilku dni; u zmarłych – od 7 dni do 2 m-cy
 test na jony Zn2+

 test na PSA
Wynik dodatni na AP i PSA upoważnia do wykonania testów specyficznych.
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 testy specyficzne (próby dowodowe)
 stwierdzenie obecności plemników w preparacie mikroskopowym (konieczny co najmniej 1 cały plemnik z 

główką i ogonem) – dowód niepodważalny
 wyciąg z plamy w fizjologicznym r-rze NaCl lub w  wodzie; wymaz z uzyskanego osadu oglądany 

w preparatach niebarwionych pod mikroskopem w przyciemnionym polu widzenia; możliwe 
barwienie erytozyną, fuksyną kwaśna lub błękitem metylowym

 po odbytym stosunku można wykazać obecność żywych plemników w wydzielinie pochwy do śr. 
5 h, martwych do śr. 24 h; w zwłokach do 2 tyg. (zależnie od temperatury ciała i wilgotności)

 metoda immunoprecypitacji z surowicą anty-nasienie ludzkie (skierowaną przeciwko białkom specyficznym 
nasienia) jest badaniem na określenie przynależności gatunkowej plam nasienia

 elektroforeza w kierunku stwierdzenia fenotypu izoenzymu dehydrogenazy mleczanowej LDH-C4

Indywidualizacja – badanie DNA:
a) Zastosowanie lizy precypitacyjnej do śladów mieszanych – dwustopniowa izolacja DNA, której pierwszy etap ma na 

celu eliminację – wypłukanie obecnych w śladzie nabłonków, drugi to analiza DNA
b) Określenie STR Y-specyficznych (Y-STR)

 nie są unikatowe osobniczo, bo ich haplotypy są identyczne dla krewnych linii męskiej
 ilość alleli określa ilość sprawców
 badanie testami komercyjnymi

c) możliwe określenie substancji grupowych w układzie ABO za pomocą metody absorpcyjnej, z plam nasienia 
osobników wydzielających substancje grupowe

4. Sądowo – lekarskie badanie tkanek

• Fragmenty tkanek badamy w 2 etapach:
 oznaczenie przynależności gatunkowej – niespecyficzny test antyglobulinowy Coombsa (bardzo dobry do 

analizy śladów starych i o małej ilości)
 indywidualizacja – polimorfizm DNA metodą PCR

• możliwe jest stwierdzenie obecności substancji grupowych A i B w kościach i miazdze zębów nawet po kilku latach, 
oraz oznaczenie płci przez wykazanie obecności ciałka Y w jądrach zachowanych komórek

5. Sądowo – lekarskie badanie śliny i włosów

Ślina
• Ślady śliny: niedopałki papierosów, resztki gumy do żucia, tkanina używana do kneblowania ofiary, chustki do nosa, 

znaczki, koperty itd.
• Identyfikacja:

 test na amylazę – identyfikacja wydzieliny; nieswoisty – amylazę stwierdza się również w nasieniu, kale i 
krwi; mogą występować plamy mieszane

 elucja śliny z roztw. octanu sodowego
 reakcja z 2 % roztw. skrobi, która uwidacznia się przez dodanie roztw. Lugola

 test antyglobulinowy Coombsa
 poszukiwanie komórek nabłonka śluzówki – przydatne również do ustalania płci (obecność ciałka Y)

• W ślinie można oznaczyć również cechy grupowe krwi – podobnie jak w nasieniu
• Ze względu na nikłą zawartość Ig nie udaje się jednak stwierdzenie cech z układu G1m i Km
• Indywidualizacja – badanie polimorfizmu DNA

Włosy 
• Ciekawym rodzajem śladu biologicznego są włosy. Jeżeli włosy są obcięte, urwane lub odłamane, to można w nich 

określić jedynie cechy morfologiczne, grupę krwi w układzie AB0 i niekiedy cechy DNA mitochondrialnego. 
Obecność cebulki umożliwia określenie płci oraz polimorficznych cech genomowego DNA.

• Znalezione włosy oczyszcza się, a następnie utrwala mieszaniną alkoholu i eteru. Makro- i mikro – skopowo ocenia 
się ich długość, barwę, szerokość i ewentualna obecność uszkodzeń (włosy wyrwane, zmiażdżone, poddane działaniu 
wysokiej temperatury). Gdy włosy są farbowane barwniki obecne są tylko w zewnętrznej części istoty korowej – 
można to uwidocznić na przekroju poprzecznym włosa.

• Badanie identyfikacyjne: czy znaleziony materiał to włos? – pod mikroskopem:
 Włos ludzki: bardzo wąska istota rdzenna – ok. 1/5 – ¼ grubości włosa, z reguły przerywana (często 

stwierdza się tez jej całkowity brak). Powłoczka delikatna, komórki szkliste (łuseczki) wykazują ścisłe 
zespolenie o poprzecznym układzie.

 Włos zwierzęcy: szeroka istota rdzenna, ½ – ⅓ grubości włosa, ma przebieg ciągły. Komórki rdzenia są 
ułożone często w kilku równoległych szeregach, w zależności od gatunku i rodziny zwierząt wykazują różny 
kształt. Powłoczka jest bardzo wyraźna, o drobnym ząbkowaniu łusek i podłużnym ułożeniu komórek.

• Oznaczanie przynależności grupowej i płci:
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 Metodą absorpcji – elucji można wykryć obecność substancji  grupowej A lub B.
 We włosach wyrwanych można w korzeniach elektroforetycznie oznaczyć typ PGM, a także fenotypy 

innych enzymatycznych układów grupowych.
 Włosy z korzeniem i przyczepionymi fragmentami pochewki włosa lub złuszczonym naskórkiem mogą 

posłużyć do badania na obecność ciałka Y.
• Identyfikacja osób:

 badanie jądrowego DNA; stan cebulki:
 anagen – najlepsza faza do oznaczania DNA
 katagen  – gdy brak cebulek w anagenie
 telogen – włosy w tej fazie wypadają samoistnie – oznaczenie DNA rzadko jest pomyślne

 badanie mitochondrialnego DNA
Interpretacja wyników – wykorzystuje się wzorcową sekwencję Andersona – w wyniku podaje się 
nukleotydy różniące się od wzorca

6. Analiza kształtu i wyglądu plam krwi i przydatność tej analizy do odtworzenia przebiegu zdarzenia. 
Kryminalistyczny podział rodzajów krwi.

• Rozmieszczenie i kształt śladów krwi pozwalają ustalić kierunek i wysokość, z której krew spadała lub spływała.
• Najważniejsze postacie śladów krwi:

 plamy będące następstwem ściekania krwi wynaczynionej (strużki i kałuże)
 krople spadające
 plamy powstałe przy bezpośrednim wynaczynieniu krwi z uszkodzonej tętnicy (wytrysk) lub po uderzeniu 

jakimś przedmiotem w płynną krew (rozprysk) – kształt wykrzyknika lub przecinka, którego mniej 
intensywna część wskazuje na kierunek rozprysku

 plamy krwi przeniesione ręką (stykanie lub rozcieranie)
 plamy krwi usuwanej fizycznie lub chemicznie

• Pierwotny kształt plamy szybko ulega odkształceniu na podłożu porowatym (tkaniny, bibuła)
• Barwa: początkowo żywoczerwona, po upływie kilku godzin brunatno-czerwona
• Krew na gładkich powierzchniach (szkło, tworzywo) zeskrobuje się, natomiast materiał na tynku lub ziemi 

zabezpiecza się wraz z podłożem. W takim przypadku należy też osobno pobrać podłoże do badań kontrolnych.
• Zaplamione krwią przedmioty i odzież zabezpiecza się w całości po ich wysuszeniu, tak aby plamy nie uległy 

mechanicznemu uszkodzeniu.
• W badaniu kryminalistycznym można określić, czy jest to krew ludzka, a jeżeli tak – to czy "zwykła" czy może 

miesiączkowa, połogowa, noworodka itp.

Badania laboratoryjne:
• identyfikacja – wykazanie obecności krwi w plamach:

 próby wstępne – testy niespecyficzne:
 większa czułość, mała specyficzność
 wykorzystują właściwości peroksydacyjne hemoglobiny
 próba na katalazę – enzym może być też wytwarzany przez bakterie – wynik fałszywie dodatni; 

spryskanie wodą utlenioną – krew pieni się
 próba benzydynowa: benzydyna i H2O2 – barwa ciemnoniebieska
 test Castel – Meyera: fałszywie dodatni w obecności jodyny, formaliny, soku z ziemniaka, kapusty, 

jonów Fe, Ni, Cu i In
 test luminescencji pod wpływem hydrazydu kw. triaminoftalowego
 mniej fałszywie dodatnich wyników – w ob. jonów Fe, Cu, Co

 próby dowodowe – testy specyficzne:
 metoda spektroskopowa lub spektrofotometryczna – najbardziej niezawodna, polega na śledzeniu widm 

pochłonnych Hb lub jej pochodnych
 mikrokrystaliczna
 porfirynowa – poszukuje się widma hematoporfiryny – w starszych śladach
 testy immunochromatograficzne (Hexagon OBTI, Hemcheck, Hem Select)

• wykazanie przynależności gatunkowej:
 metoda immunoprecypitacji lub elektroimmunoprecypitacji – wykorzystuje się surowice zawierające ab 

swoiście precypitujące białko ludzkie
 test antyglobulinowy Coombsa
 odczyn hamowania fitohemaglutynin zawartych w wyciągu z grzyba Laccaria laccata
 metody te są przydatne również do ustalania przynależności gatunkowej innych płynów ustrojowych – 

wyniki uzyskuje się nawet po wielu latach, jeżeli ślad biologiczny nie był poddany wilgoci i wysokiej temp.
• ustalenie przynależności grupowej – do oznaczania grupy krwi zeschniętej lub hemolizowanej nie daje się stosować 

metod badania krwi świeżej; metody:
 absorpcji: próbki krwi wysuszonej + surowice wzorcowe (anty-A anty-B, anty-H) o małym mianie 

aglutynacji (aby obecne w surowicach przeciwciała zostały zaabsorbowane przez właściwy antygen, nawet 

30



gdy jest go bardzo mało) → wielogodzinna inkubacja → spadek miana aglutynacyjnego 3 stopnie (3 
rozcieńczenia) = wynik pozytywny; metoda wymaga dość dużej ilości substancji śladowej (2 – 10 mg)

 próba zahamowania aglutynacji w surowicy wzorcowej (odmiana absorpcji)
 próba absorpcji – elucji – większa czułość: wystarczy już 1 włókno dł. 1 cm przepojone krwią; wykorzystuje 

się wpływ temperatury na reakcję antygen – przeciwciało; stosuje się surowice o dużym mianie 
aglutynacyjnym (miano aglutynacyjne to najmniejsze stężenie przeciwciał, przy którym następuje jeszcze 
aglutynacja)

 metody te wymagają równoczesnego badania materiału kontrolnego, którym jest niezaplamione podłoże, 
najlepiej z miejsc sąsiadujących z badaną plama krwi

 wykrywanie izoaglutynin metodą Lattesa – dla stosunkowo świeżych plam, gdyż izoaglutyniny są 
ciepłochwiejne, ulegają zniszczeniu pod wpływem czynników zewnętrznych; max. do 1 tygodnia; stosuje się 
wzorcowe krwinki A i B i dla kontroli krwinki 0

 badanie innych układów grupowych – te same metody, ale w modyfikacjach ułatwiających badanie znikomej 
ilości krwi, np. elektroforeza na bardzo cienkiej warstwie żelu, izoelektroogniskowanie, zahamowanie 
surowicy antyglobulinowej, surowice monoklonalne na nitrocelulozie, mającej zdolność wiązania białek

 oznaczanie poszczególnych cech grupowych
 z cech grupowych białek surowicy szczególną stabilnością wykazuje się czynnik G1m – można badać 

nawet w bardzo starym śladzie, zwłaszcza że badanie wymaga niewielkiej ilości substancji, oprócz tego 
cechuje go dość duży polimorfizm

 wśród grupowych układów enzymatycznych najbardziej przydatny jest PGM1 (oznaczany przez wiele 
tygodni i dość polimorficzny) i AK (przez rok)

• indywidualizacja – badanie DNA
• inne cechy krwi

 ustalenie płci:
 gdy świeże ślady roztarte na szkle: barwi się preparat barwnikami akrydynowymi i poszukuje w 

mikroskopie fluorescencyjnym chromosomu Y w komórkach jądrowych krwi; wynik pozytywny do 
1 miesiąca od powstania plamy

 w każdym innym przypadku: materiał z podłoża należy przepłukać surowicą osobnika AB i jeżeli 
stwierdzi się min. 10 % jąder z ciałkami Y można rozpoznać kariotyp 46,XY

 ustalenie wieku – niemożliwe na podstawie badania krwi z  wyjątkiem noworodka: do różnicowania służy 
odmienna szybkość wędrowania HbF i HbA w czasie elektroforezy, można tez oznaczyć obecność AFP 
metodami immunoelektroforetycznymi (pozytywny wynik przez 10 miesięcy)

 czas powstania plamy – można go ustalić jedynie przybliżeniu na podstawie:
 stopniowej zmiany barwy na brunatnoczerwoną
 zmniejszającej się rozpuszczalności wyschniętej krwi
 stosunkowo najlepsze rezultaty daje rejestracja zmian zachodzących w widmie absorpcyjnym Hb

 ilość krwi wynaczynionej – rzadko daje się ustalić; waży się zeskrobana substancję lub zaplamiony materiał 
w porównaniu do czystego, po czym masę substancji suchej przelicza się na pierwotna objętość krwi

 obecność gonadotropiny kosmówkowej (hCG) → krew pochodzi od ciężarnej
 w pierwszych miesiącach ciąży jest jej stosunkowo dużo – można stwierdzić jej obecność nawet do 3 

tygodni od powstania plamy (np. wynaczyniona krew po zabiegu przerwania ciąży)
 krew z okresu porodu – wynik można uzyskać tylko po badaniu plam świeżych; morfologicznie można 

wykazać w wymazach wyciągu ze śladu obecność kosmków łożyska, meszku lub komórek doczesnej 
ciążowej

 krew z uszkodzonych dróg rodnych może zawierać komórki nabłonka pochwy (obecność glikogenu – 
choć go zawierają też komórki pochodzące z moczowodu lub głębokich warstw błony śluzowej jamy 
ustnej)

 źródło krwotoku – trudne do ustalenia, można poszukiwać charakterystycznych dla danego narządu 
elementów morfologicznych; nie powiodły się próby wykorzystania dużej zdolności fibrynolitycznej krwi 
menstruacyjnej w badaniu źródła krwawienia

7.  Sądowo – lekarskie zastosowanie grup krwi w dochodzeniu spornego ojcostwa. Co to jest prawdopodobieństwo 
wyłączenia ojcostwa i prawdopodobieństwo ojcostwa.

• grupy krwi: A1, A2, B, A1B, A2B, O
• A i B są dominujące wobec O, a równoważne względem siebie, A1 dominuje nad A2

• prawdopodobieństwo wyłączenia ojcostwa – dziedziczenie cech krwi nie daje możliwości powstania dziecka o danej 
grupie krwi z danej matki i podejrzanego o ojcostwo mężczyzny

• prawdopodobieństwo ojcostwa – dziedziczenie cech krwi daje teoretyczną możliwość, że podejrzany mężczyzna 
może być ojcem dziecka

 
8. Możliwości obrony niesłusznie pozwanego mężczyzny przed pozwem o ustalenie ojcostwa

• to mężczyzna musi udowodnić, że nie jest ojcem
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• udowodnienie, że mężczyzna nie obcował z kobietą między 300 a 181 dniem przed porodem
• badania w kierunku niepłodności
• badania w kierunku impotencji
• grupa krwi
• badania genetyczne

9. Rodzaje trucizn i zatruć, sądowo – lekarskie problemy związane z zatruciami

• Podział trucizn:
 trucizny prowadzące do wytworzenia się wyraźnych, czasem charakterystycznych zmian anatomicznych:

 trucizny działające miejscowo (trucizny żrące)
 trucizny działające ogólnie (trucizny miąższowe)

 trucizny, które nie prowadzą do wytworzenia się wyraźnych zmian anatomicznych:
 trucizny odznaczające się charakterystycznym zapachem, wyczuwalnym podczas sekcji zwłok (trucizny 

lotne)
 trucizny powodujące zmiany zabarwienia krwi i narządów (trucizny krwi)
 trucizny działające przede wszystkim na OUN, w obrazie sekcyjnym nie ma żadnych zmian, 

identyfikacja możliwa wyłącznie na podstawie badania chemicznego.

• Zatrucia: ostre, podostre, przewlekłe
 Zatrucia ostre w ciągu kilku lub kilkunastu godzin wśród burzliwych objawów prowadzą do śmierci lub 

kończą się całkowitym lub częściowym powrotem do zdrowia (alkohol etylowy, tlenek węgla, środki 
nasenne).

 Zatrucia podostre – rozwijają się dłużej, mogą prowadzić do śmierci, albo poprzez bezpośrednie działanie 
trucizny, albo w następstwie powikłań rozwijających się w przebiegu zatrucia. W przypadku wyleczenia nie 
dochodzi zwykle do całkowitego wyleczenia. Takie zatrucie wywołują sole rtęci i arsenu, niektóre grzyby 
itp.

 Zatrucie przewlekłe rozwija się powoli w wyniku sumowania się szkodliwych bodźców, do śmierci 
prowadzi stopniowe wyniszczenie organizmu lub uszkodzenie ważnych dla życia narządów, zgon może też 
być efektem powikłań – ogólnych zakażeń, odleżyn, zapalenia płuc. Np. ołowica, zatrucie talem, przewlekły 
alkoholizm i morfinizm.

• Opracowanie opinii wymaga współpracy chemików, farmakologów, botaników i klinicystów. Rozpoznanie śmierci z 
powodu otrucia opierać się musi na wynikach badania sekcyjnego makro- i mikroskopowego, wynikach badania 
chemicznego oraz innych dodatkowych badań: biologicznych, serologicznych, botanicznych, jak również objawach 
klinicznych zatrucia i okolicznościach mu towarzyszących.

10. Zatrucie środkiem chemicznym jako przyczyna śmierci – postępowanie diagnostyczne i pośmiertne.

• oględziny zwłok
 ślady użycia strzykawki, użądlenia owadów, ukąszenia węży
 błony śluzowe i skóra (szczególnie okolica ust) – obecność nadżerek (ich zabarwienie), wygląd i barwa 

skóry i plam opadowych, wykwity skórne i bąble
 plamy opadowe:

 malinowoczerwone, później fioletowoczerwone – CO
 brunatnosine – methemoglobinemia, np. anilina, związki nitrowe

 zmiany na skórze:
 skóra szorstka z wysypką jak przy szkarlatynie – pokrzyk wilcza jagoda, sulfonamidy
 pęcherze na skórze – CO, barbiturany
 żółte zabarwienie – przy związkach hepatotoksycznych, np. muchomor sromotnikowy, arsen

 zmiany szerokości źrenic
 zmiany w obrębie warg i jamy ustnej

 blade, stwardniałe – sublimat, fenole
 suche – atropina, opium
 wilgotne lub nadżerki – substancje drażniące
 grzybek piany – żrące substancje gazowe
 dziąsła z obwódką wokół zębów – rtęć, arsen

• sekcja zwłok
 zabezpieczenie materiału do badań chemicznych:

 żołądek i jego treść (podwiązanie okolicy wpustu i odźwiernika – w celu zachowania w nim treści), po 
otwarciu dokładny opis wyglądu błon śluzowych i treści z żołądka

 pętla jelita cienkiego i grubego, także po podwiązaniu, bez rozcinania
 opis wątroby i zachowanie ok. 500 g wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym
 obie nerki
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 jedno płuco
 ok. 500 g mózgu
 ok. 100 ml krwi
 osobno zabezpiecza się krew na obecność alkoholu – ok. 10 ml z żyły obwodowej oraz mocz, jeśli jest 

obecny w pęcherzu moczowym
 przy podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla zabezpiecza się ok. 5 ml krwi z komór serca
 przypadki szczególne:

 wycinek skóry i tkanki podskórnej z okolicy śladu po wkłuciu
 włosy i paznokcie – podejrzenie przewlekłego zatrucia metalami ciężkimi (ok. 10 g)
 próbki kości długich (ok. 200 g) – podejrzenie przewlekłego zatrucia związkami arsenu, 

metalami ciężkimi, skażenia radioaktywnego
 sekcja noworodków, niemowląt i małych dzieci – ze względu na potrzebę dużej ilości materiału 

zabezpiecza się cały mózg, oba płuca, całą wątrobę i całe jelita
 ekshumacja – materiał jak w toku zwykłej sekcji, w razie daleko posuniętych procesów gnilnych zabezpiecza 

się materiał z okolicy odpowiadającej jamie brzusznej- w całości; dodatkowo zabezpiecza się:
 próbki odzieży wraz z próbkami innych materiałów znajdujących się w trumnie
 próbki drewna z desek trumny, ozdób i okuć
 próbki ziemi:

 bezpośrednio pod trumną
 ok. 0,5 m poniżej
 ok. 0,5 m obok trumny na jej wysokości
 z dalszych odległości od trumny (15 – 20 m) – charakterystyczny skład ziemi

 Materiał do badań chemicznych zabezpiecza się w suchych słojach przemytych wcześniej wodą 
destylowaną, do ⅔ objętości. Nie dodaje się środków konserwujących; wyjątek stanowią próby na zawartość 
alkoholu – dodaje się fluorku sodowego, co zapobiega rozkładowi krwi i dalszemu powstawaniu alkoholu. 
Próby pobrane do badania histologicznego zalewa się formaliną.

11. Alkohole jako przyczyna zatrucia – metabolizm

• Wchłanianie
 Drogi wchłaniania – istotne znaczenie ma tylko droga pokarmowa – część alkoholu resorbuje się już w bł. 

śluz. jamy ustnej, w żołądku 25 %, w początkowym odcinku jelita 75 %.
 Po wchłonięciu dostaje się do żyły wrotnej, lepiej rozpuszcza się w osoczu niż krwinkach, następnie (drogą 

krwi) równomiernie wysyca wszystkie tkanki, proporcjonalnie do stopnia ich uwodnienia (jest hydrofilny). 
Największe stężenie osiąga płynach ustrojowych (PMR, gałka oczna, płyn stawowy), duże stężenia 
występują też w mięśniach i tkance mózgowej. Do tkanki tłuszczowej przenika najmniej alkoholu.

 Czas przenikania alkoholu z p. pok. do krwioobiegu jest zróżnicowany (np. na czczo ok. 30 min, ale po 
resekcji żołądka już tylko 15 – 20 min, po posiłku 2 h).

• Obrazem toksykokinetyki alkoholu jest krzywa alkoholowa krwi (graficzne przedstawienie stęż. alkoholu jako funkcji 
czasu), obejmuje ona:

 fazę wchłaniania – stęż. alkoholu we krwi szybko narasta (dopływ przeważa nad eliminacją), trwa od 30 min 
do 1,5 h,

 fazę równowagi stężeń – trwa krótko (5 – 20 min), jej wyrazem jest spłaszczenie krzywej,
 fazę eliminacji (poresorpcyjną) – przebiega prawie prostolinijnie
 napoje o większych stężeniach powodują skrócenie fazy resorpcji i ostry szczyt krzywej, napoje 

niskoprocentowe – przedłużenie resorpcji i spłaszczenie krzywej.
• Eliminacja – alkohol w małych ilościach (2 %) wydala się, z moczem, minimalnie z potem i w 5 % w powietrzu 

wydechowym (zgodnie z prawami fizycznymi dyfuzji).
• Metabolizm

 Ponad 90 % alkoholu ulega utlenieniu, głównie przy użyciu dehydrogenazy alkoholowej (ADH), która w 
obecności NAD utlenia alkohol etylowy do aldehydu octowego. Ten utlenia się przy użyciu dehydrogenazy 
aldehydowej do kw. octowego. To właśnie aldehydowi octowemu przypisuje się dużą toksyczność. Brak 
podaży NAD jest główną przyczyną ograniczenia szybkości utleniania alkoholu.

 Układ mikrosomalny włącza się do procesu spalania alkoholu, gdy alkohol powstaje w większych ilościach 
w organizmie.

 Możliwe, że pewną rolę w spalaniu alkoholu spełnia też katalaza.
• Działanie na organizm:

 ostre – po wypiciu jednorazowej większej dawki alkoholu lub w krótkich odstępach czasu
 przewlekłe – spożycie mierzone w miesiącach/latach prowadzące do wywołania skutków w narządach 

(zmian uszkadzających OUN, zmian w wątrobie, p. pok. i in.), z. uzależnienia
 dawka śmiertelna (zróżnicowana) ok. 3 – 6 g/kg masy ciała; dzieci wykazują szczególną wrażliwość – dawka 

śmiertelna u nich 1 – 2 g/kg

33



 Działanie na OUN – narkotyczne i porażające. Działa najpierw wybiórczo – rozkojarzenie wybranych 
ośrodków korowych (najpierw płatów skroniowych), następnie prowadzi do procesów hamowania 
korowego, później także niższych pięter mózgu.

 W układzie naczyniowym osłabia się napięcie naczyń obwodowych, zwężają się główne pnie naczyniowe, 
zmniejsza się wydolność krążenia, pogarsza termoregulacja, pojawiają się zaburzenia osi przysadkowo – 
nadnerczowej.

 Istnieje 5 stopni działania alkoholu w zależności od stężeń:
 < 1,0 ‰ – faza dysforyczna: poprawa nastroju, wzrost poczucia pewności siebie, zmniejszenie napięcia 

lękowego, zmniejszenie pojemności uwagi
 1,0 – 2,0 ‰ – faza euforyczna: zwiększenie napędu psychomotorycznego, ujawnienie działań 

popędowych, euforia, zaburzenia uwagi i spostrzegania, zaburzenie krytycyzmu i sądu
 2,0 – 3,0 ‰ – faza ekscytacyjna: zanik krytycyzmu, osłabienie uczuciowości wyższej, niezborność 

ruchów, pobudzenie psychomotoryczne, zaburzenia mowy, równowagi, nudności, wymioty, 
zamroczenie, zahamowanie procesu myślowego,

 3,0 – 4,0 ‰ – faza narkotyczna: wymioty, zamroczenie, sen narkotyczny, zaburzenia czynności ośrodka 
oddychania i krążenia

 4,0 – 5,5 ‰ – faza porażenna: sen narkotyczny, drgawki, szczękościsk, bladość powłok, sinica, 
porażenie ośrodka krąż. i oddechu, rozluźnienie mięśniowe, zgon

12. Metody wykrywania alkoholu etylowego w płynach ustrojowych

• Fizjologiczne stężenie alkoholu we krwi – < 0,01 ‰ (wynika z przemiany węglowodanowej w organizmie)
• Metoda Widmarka – jedna z najstarszych, niespecyficzna. Polega na utlenianiu mieszaniną chromową alkoholu 

ulatniającego się z próbki po jej ogrzaniu. Utleniająca mieszanina redukuje się proporcjonalnie do zawartego w próbie 
alkoholu. Reakcję tą ocenia się przez miareczkowanie lub spektrofotometrycznie (fałszywie dodatni wynik po 
narkozie eterowej, gdy obecne ciała ketonowe). Metoda ta nie nadaje się do analizy krwi ze zwłok.

• Metody swoiste:
 Metoda enzymatyczna ADH – wykorzystuje związki chemiczne, które w warunkach fizjologicznych 

utleniają alkohol etylowy (ADH, NAD).
 Chromatografia gazowa – najbardziej specyficzna, wykorzystuje właściwości sorpcyjne odpowiednich 

substancji chemicznych, które wypełniają kolumnę chromatograficzną. Jeśli wprowadzi się przez tą kolumnę 
wodny roztwór alkoholu wówczas oba składniki (alkohol i woda) będą przesuwały się wzdłuż kolumny z 
różnymi szybkościami, co jest następstwem zróżnicowanej sorpcji na wypełniaczu kolumny. Rozdzielone 
składniki, opuszczając kolejno kolumnę dają sygnał rejestrowany w postaci piku. Jego odległość od startu 
jest wartością charakterystyczną dla danej substancji a wysokość do zawartości w próbce.

• Pobieranie prób do badania – z żyły łokciowej, nie wolno odkażać żadnym środkiem zawierającym alkohol. 
Niedopuszczalne jest także pobieranie próby krwi wyciekającej z rany lub z rozlanej kałuży. Protokół pobierania krwi 
powinien zawierać:

 informację o zażywanych lekach
 orientację badanego co do miejsca, czasu, zdarzenia
 ogólny wygląd badanego
 zachowanie się badanego, jego mowa, nastrój
 objawy zaburzeń równowagi
 reakcja źrenic na światło i zbieżność, ruchy gałek ocznych
 niezborność ruchów
 należy zwrócić uwagę na woń alkoholu z ust

• Próba Taschena na oczopląs – po 5 obrotach wokół ciała w ciągu 10 sekund pacjent patrzy na palec badającego 
umieszczony 25 cm przed twarzą. Czas trwania poprzecznych ruchów gałek ocznych powyżej 6 sekund – odchylenie 
od normy.

• Badanie materiału sekcyjnego – podstawowy materiał to krew pobrana z żyły udowej.
 W ciągu 24 h po zgonie zwykle zanika 10 % alkoholu we krwi (następstwo trwających jeszcze za życia 

procesów utleniających oraz przemieszczenie się wody w tkankach – zagęszczenie krwi).
 Pobranie krwi z jam ciała np. z serca może dać mylny wynik – możliwość pośmiertnej dyfuzji alkoholu.
 Do pobranej krwi dobrze jest dodać szczyptę fluorku sodowego, który zapobiega dalszej fermentacji krwi.
 Celowe jest pobranie próby moczu, ciałka szklistego gałki ocznej. Można również zbadać maź stawową, 

PMR, płyn z ucha wewnętrznego, tkankę mózgową, mięśnie kończyn.
 Różnice w stężeniach alkoholu między krwią a moczem / ciałkiem szklistym / mazią stawową / perylimfą 

pozwalają na określenie fazy działania alkoholu w jakiej nastąpił zgon. W fazie resorpcyjnej stęż. w płynach 
ustrojowych jest mniejsze niż we krwi (a fazie eliminacji odwrotnie).

13. Trucizny krwi  

• Podział:
 uszkadzające szpik kostny: benzen
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 wywołujące hemolizę: arsenowodór, fenole
 reagujące z hemoglobiną, blokują jej aktywność fizjologiczną; substancje:

 methemoglobinotwórcze: CO, związki nitrowe i aminowe, azotany(V), chlorany 
 sulfohemoglobinotwórcze: siarkowodór i siarczki

• Dawka trucizny:
 dawka progowa – to ilość trucizny niezbędna do przekroczenia progu odporności komórkowej, po której 

występują  pierwsze odczyny biologiczne ustroju
 dawka toksyczna – to ilość trucizny wywołująca pierwsze objawy chorobowe
 dawka śmiertelna – to ilość trucizny wywołująca trwałe uszkodzenie ważnych ośrodków życiowych, a nawet 

śmierć
• Cyjanki (CN-):

 hamują fosforylację oksydacyjną przez połączenie jonów cyjankowych z Fe(III) oksydazy cytochromowej
 postępowanie: podać do wdychania zmiażdżoną w kawałku tkaniny ampułkę azotynu amylu i rozpocząć 

trwające 3 min. wstrzykniecie 10 ml 3 % roztworu azotynu sodu, po nim trwające 10 min. wstrzykniecie 50 
ml 30% roztworu tiosiarczanusodu (hydroksokobalamina); gdy pacjent jest nieprzytomny wstrzyknąć 
dożylnie w ciągu l min. 300 mg wersenianu dwukobaltowego (Kelocyanor) i zaraz potem podać 50 ml 40 % 
roztworu glukozy bardzo powoli

 zaleca się podanie doustne 5 x rozcieńczonej wody utlenionej i płukanie nią żołądka
 związki methemoglobinotwórcze (azotynu amylu) – utlenienie Fe(II) hemoglobiny trójwartościowej

• Tlenek węgla (CO):
 ma ogromne powinowactwo do hemoglobiny tworzy karboksyhemoglobinę (HbCO)
 objawy: ból i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, szum w uszach, utrata przytomności, duszność, bezdech, 

sinica, bladość
 postępowanie (pamiętać o własnym bezpieczeństwie): wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, 

sprawdzić czynności życiowe, ułatwić oddychanie, podać czysty tlen, po kilku godzinach wstrzyknąć 20 – 
40 mg furosemidu w celu zmniejszenia obrzęku mózgu

• Arsen (As):
 objawy: zaburzenia ze strony u. pokarmowego, biegunka, odwodnienie, wstrząs, uszkodzenie wątroby, 

nerek, zgon
 leczenie: usuniecie arsenu z przewodu pok., dimerkaprol, dializa
 przeżycie ok. tygodnia rokuje wyzdrowienie

• Benzen (C6H6):
 w zatruciach benzenem następuje uszkodzenie szpiku, wypicie ponad 10 ml benzyny może powodować zgon, 

śpiączkę, uszkodzenie wątroby, szpiku
 postępowanie: płukanie żołądka z zastosowaniem intubacji, z pozostawianiem w żołądku 100 g węgla 

aktywowanego w zawiesinie wodnej; w razie drgawek diazepam dożylnie, hydrokortyzon i antybiotyki 
podaje się w celu uniknięcia zapalenia płuc

14. Trucizny działające miejscowo  

• Trucizny działające miejscowo – kwasy, ługi, brom, jod – jeśli zetkną się z tkankami organizmu, powodują martwice 
i denaturację białek.

• Zatrucia substancjami żrącymi
 Do substancji żrących należą:

 silne kwasy nieorganiczne: kwas solny, azotowy, siarkowy, fosforowy
 niektóre kwasy organiczne: mrówkowy, octowy, mlekowy
 zasady nieorganiczne: wodorotlenek sodu, potasu, wapnia
 amoniak
 nadtlenek wodoru
 fenole
 podchloryny: sodowy, potasowy
 krzemiany: sodowy, potasowy
 sole alkaliczne: węglany, fosforany

 Substancje żrące są przyczyną zarówno zatruć samobójczych, jak i przypadkowych (te ostatnie są dość 
często spotykane wśród dzieci). Mogą być składnikami preparatów używanych do mycia i czyszczenia 
urządzeń sanitarnych szeroko stosowanych w gospodarstwie domowym, znajdują się również w płynach 
usuwających farby, lakiery oraz rdzę (odrdzewiacze).

 Działanie substancji żrących polega na uszkodzeniu tkanek wskutek oparzeń chemicznych z martwicą 
skrzepową (kwasy) lub rozpływną (zasady). Oprócz zmian miejscowych może dojść do objawów 
ogólnoustrojowych w postaci zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Niektóre substancje żrące (np. 
fenol, lizol) mogą uszkodzić narządy miąższowe. Wdychanie par tych substancji lub zachłyśnięcie się nimi 
może doprowadzić do ciężkiego toksycznego obrzęku płuc.

 Objawy zatrucia. Występują one na skórze w postaci zaczerwienienia, pieczenia, bólu, obrzęku, pęcherzy. 
Oczy mogą piec, być zaczerwienione lub łzawić. W przewodzie pokarmowym pojawiają się bóle w jamie 
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ustnej, przełyku i nadbrzuszu, wymioty często krwiste, biegunka krwawa (lub czarne stolce). Powikłaniami 
mogą być: wstrząs, perforacja przełyku (a w konsekwencji zapalenie śródpiersia) lub żołądka (wtedy 
powikłaniem jest zapalenie otrzewnej). Późnymi powikłaniami są zwężenia i blizny w przewodzie 
pokarmowym. W układzie oddechowym występuje drapanie w gardle, ból za mostkiem, kaszel, duszność, 
odkrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią. Może wystąpić obrzęk płuc i obrzęk głośni.

 Pierwsza pomoc. W przypadku skażenia skóry należy zdjąć odzież, zmyć skórę wodą, a w przypadku 
skażenia oczu – przemywać je obficie bieżącą wodą.

 W zatruciu doustnym należy sprowokować wymioty tylko do 15 min od momentu wypicia, potem podać do 
wypicia wodę (nie więcej niż dwie szklanki), mleko, białka jaj kurzych (w zatruciach kwasami podać soki 
owocowe, w zatruciach zasadami – roztwór kwasu octowego złożony z dwóch łyżeczek octu na szklankę 
wody). Jeśli od momentu zatrucia upłynęło więcej niż l h należy zrezygnować z podawania czegokolwiek 
doustnie. Przy zatruciu drogą wziewną trzeba chorego wynieść na świeże powietrze i zapewnić mu spokój. 
Konieczne jest natychmiastowe wezwanie lekarza.

• Jod jest składnikiem dwóch popularnych substancji stosowanych w medycynie do użytku zewnętrznego: jodyny 
(alkoholowy roztwór jodu i jodku potasowego) oraz płynu Lugola (wodny roztwór tych samych substancji). Można 
go również znaleźć w wielu lekach.

 Toksyczność spożytego doustnie jodu elementarnego polega głównie na jego działaniu drażniącym na 
śluzówki jamy ustnej i przewodu pokarmowego (działanie żrące i utleniające). Następstwem owrzodzeń w 
przewodzie pokarmowym jest wstrząs i powikłania ze strony układu nerwowego, układu krążenia i nerek. 
Podstawowymi objawami zatrucia są: piekący ból jamy ustnej, gardła, przełyku i brzucha, biegunka z krwią, 
nudności, złe samopoczucie. Typowe jest brązowe podbarwienie warg i śluzówek jamy ustnej. W dalszym 
przebiegu choroby może wystąpić spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, bóle głowy i 
zaburzenia świadomości. Przy masywnych zatruciach przyczyną zgonu jest niewydolność krążenia, 
niewydolność nerek, lub zachłystowe zapalenie i obrzęk płuc. Jednorazową dawkę śmiertelną jodu określono 
na 1-4 gramów. Jodyna zawiera 3 gramy jodu w 100 ml, a płyn Lugola – 5 gramów jodu w 100 ml.

• Brom stosowany jest w przemyśle chemicznych do syntez organicznych, produkcji gazów łzawiących i trujących oraz 
w metalurgii złota i platyny, w fotografii i jako lek uspakajający.

 Najczęstszym źródłem zatruć są leki zawierające brom. Stwierdzono, że 5 % pacjentów zakładów 
psychiatrycznych znalazło się tam z uwagi na przewlekłe zatrucie związkami bromu. Zatrucia występują u 
około 1 – 10 % osób leczonych bromem. Wynika to z tego, że dawka lecznicza (ok. 1 mg/cm3 krwi) jest 
bardzo zbliżona do dawki niebezpiecznej dla życia (3 mg/cm3). Działanie toksyczne wynika z wypierania 
chlorków z osocza krwi co wywołuje zamroczenie a w zatruciach ostrych nudności, bóle brzucha, wymioty, 
śpiączkę i porażenia. W chronicznych zatruciach (wskutek przedawkowania leków) obserwuje się otępienie 
umysłowe, apatię, utrudnioną niewyraźną mowę, utratę pamięci, brak łaknienia, omamy i inne objawy. 
Często występuje zmniejszone czucie na dotyk i ból, przykry zapach z ust. Objawy zatruciem parami bromu 
są zbliżone do objawów zatruć chlorem (np. kaszel, krwotoki z nosa, zawroty głowy).

 Ciekły brom działa żrąco wywołując owrzodzenia skóry, pokrzywki. Bromki łatwo są wchłaniane z 
pokarmem i trudno wydalane z moczem.

 Można wykryć obecność bromu badaniem krewi (fizjologiczne stężenie bromu w krwi – ok. 1 mg/100 cm3)

• Ołów
 drogi przedostawania się do organizmu:

 dostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy, z pożywieniem i wodą; najlepiej, bo w około 50% 
resorbowany jest przez układ oddechowy

 Ołów jest metalem wydalającym się z organizmu powoli, dlatego następuje jego kumulacja w tkance 
kostnej i narządach. Transportowany przez krew odkłada się w kościach w postaci fosforanu Pb3(PO4)2, 
również w narządach miąższowych oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.

 działanie toksyczne:
 uszkadza procesy syntezy hemoglobiny
 negatywnie wpływa na funkcjonowanie szpiku kostnego i wątroby
 obniża poziom witaminy D w organizmie
 łączy się z grupami enzymów i białek powodując zmiany we krwi i naczyniach
 wpływa na poziom żelaza w organizmie, wywołuje anemię zaburzając biosyntezę hemoglobiny

 Zatrucia ołowiem mogą być ostre jak i przewlekłe. Częściej spotykane są zatrucia przewlekłe, które 
początkowo objawiają się poprzez bóle głowy, pobudliwość, następnie pojawia się ostra kolka, tzw. 
ołowicza. Następstwem przewlekłego zatrucia ołowiem może być uszkodzenie mózgu, które pozostawia 
trwałe zmiany, zwłaszcza u dzieci charakteryzujące się opóźnionym rozwojem.

 W ciężkich przypadkach zatrucia ołowiem występują objawy śpiączkowe lub psychiczne, niekiedy kończące 
się zejściem śmiertelnym.

 Silną trucizną jest czteroetylek ołowiu (C2H5)4Pb, który jest doskonale wchłaniany przez skórę, a który 
powoduje ciężkie uszkodzenia układu nerwowego.

• Kadm
 drogi przedostawania się do organizmu:
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 dostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy lub pokarmowy
 bardzo dobrze wchłania się przez układ oddechowy, nawet do 40 %
 odkłada się głównie w wątrobie i nerkach

 działanie toksyczne:
 działanie kadmu jest zależne nie tylko od jego stężenia w powietrzu, ale także od czasu narażenia na 

jego działanie
 wg obliczeń zatrucie śmiertelne u ludzi przy stężeniu kadmu wynoszącym 10 mg/m3 powietrza 

następuje po upływie 5 h
 dawki kadmu powodujące ostre jak i przewlekłe zatrucia wpływają niekorzystnie na układ 

odpornościowy organizmu
 choroba itai-itai, wynikła z zatrucia kadmem, oprócz uszkodzeń nerek objawia się rozmiękczeniem 

kości (osteomolacją), i wzrostem ich kruchości (osteoporozą)
 u ludzi chorych obserwowano zaburzony metabolizm wapnia, fosforu, witaminy D oraz cukromocz

 w 1993 r. kadm i jego związki zostały uznane przez Międzynarodową Agencję do Walki z Rakiem (IARC) 
za czynniki rakotwórcze u ludzi

• Chrom
 drogi przedostawania się do organizmu:

 związki chromu, które w warunkach przemysłowych występują w postaci par i mgieł wchłaniane są 
głównie przez układ oddechowy

 chrom może być także pobierany z pokarmem ale nie jest wówczas toksyczny dla organizmu, gdyż pod 
wpływem soków trawiennych Cr (VI) jest redukowany do Cr (III) i w tej postaci nie wchłania się

 toksyczne działanie:
 zależy głównie od postaci jego występowania
 związki Cr(VI) są 100 – 1000 x bardziej toksyczne niż związki Cr(III)
 długotrwałe działanie Cr (VI) powoduje zatrucie przewlekłe w postaci perforacji błony śluzowej nosa i 

jamy ustnej, a także stanów zapalnych płuc, zmiany mięśnia sercowego, owrzodzenie dwunastnicy, a 
nawet raka układu oddechowego zwłaszcza oskrzeli

 w toksykologii najbardziej niepokojące są właściwości kancerogenne i mutagenne Cr (VI); 
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zalicza Cr (VI) do I grupy, tj. do grupy o udowodnionym 
epidemiologicznie działaniu kancerogennym

• Rtęć
 drogi przedostawania się do organizmu:

 rtęć i jej związki są wchłaniane przez układ oddechowy, skórę i przewód pokarmowy; pary rtęci łatwo 
resorbują się przez pęcherzyki płucne

 rtęć przenika przez łożysko do płodu
 działanie toksyczne: Przy ostrym zatruciu parami rtęci występują w płucach odczyny zapalne i zaburzenia 

ośrodkowego układu nerwowego (wzmożona pobudliwość). Przy zatruciach przewlekłych występują 
również zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się drżeniem kończyn, zmianami 
osobowości, stanami depresji, a w ciężkich przypadkach halucynacjami.

 Zatrucie solami nieorganicznymi następuje głównie po ich doustnym przyjęciu. Jony rtęci przy wyższych 
dawkach działają żrąco na przewód pokarmowy. Hg odkłada się wówczas w nerkach i wątrobie, skąd powoli 
jest wydalany. Ostrym zatruciom towarzyszą wymioty, bóle żołądka, biegunka, później uszkodzenie nerek.

 Dawka śmiertelna wynosi ok. 1g. 

15. Trucizny miąższowe

• Trucizny miąższowe są to trucizny działające ogólnie i działają w dwóch etapach:
 pierwszy etap: działanie miejscowe – powodują silne podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego 

dając zmiany zapalne i martwicze
 drugi etap: działanie ogólne – dochodzi do uszkodzenia narządów miąższowych (nerki, wątroba, serce) o 

charakterze zwyrodnienia i martwicy
• Mechanizm działania polega na blokowaniu różnych układów enzymatycznych poprzez wiązanie się z gr. SH- 

enzymów.
• Poszczególne narządy:

 trucizny przewodu pokarmowego: sole metali ciężkich, As
 trucizny wątroby: muchomor sromotnikowy, czterochlorowcopochodne węglowodorów
 trucizny nerek: sublimat, fenole, olejki eteryczne
 trucizny serca: glikozydy nasercowe, nikotyna

• Do gr. trucizn miąższowych zaliczamy:
 sole metali ciężkich
 metale ziem alkalicznych (Ba)
 metaloidy (As i P)
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 niektóre grzyby

• Arsen
 najskuteczniejsze działanie i najbardziej charakterystyczne wywiera arszenik
 postacie kliniczne zatrucia:

 piorunująca
 ostra (najczęstsza postać)
 podostra
 przewlekła

 objawy ostrego zatrucia przypominają zakażenie bakteryjne przewodu pokarmowego:
 pierwszy okres: ból brzuch w okolicy nadbrzusza, wymioty, wodnista biegunka (podobna do cholery) → 

ciężkie odwodnienie
 dodatkowo arszenik powoduje uszkodzenie naczyń włosowatych i krwawe wylewy do narządów wewn., 

zwłaszcza mózgu
 drugi okres: uszkodzenie wątroby → niewydolność (żółtaczka) oraz uszkodzenie nerek → niewydolność 

(mocznica)
 obraz sekcyjny:

 cechy ostrego zapalnia przewodu pokarmowego
 punkcikowate wybroczyny w tk. nerwowej mózgu
 rozległe zwyrodnienie miąższowe nerek i wątroby podobnie jak w sercu

• Bar
 Bardzo często do zatrucia nim dochodzi po spożyciu trutki na gryzonie.
 Podobnie  jak  arsen  daje  objawy  zakażenia  bakteryjnego  przewodu  pokarmowego:   wymioty,  wodnista 

biegunka → ciężkie odwodnienie, osłabienie mięśni kończyn, bradykardia, skurcze dodatkowe, zmniejszenie 
kurczliwości mięśnia sercowego.

 Obraz sekcyjny:
 cechy ostrego zapalnie przewodu pokarmowego (zwłaszcza żołądek)
 rozległe zwyrodnienie miąższowe w sercu, nerkach i wątrobie

• Chrom
 często źródłem zatrucia jest kwas chromowy lub dwuchromian potasowy
 zatrucie drogą: pokarmową lub wziewną
 objawy w zatruciu drogą pokarmową:

 początkowo objawia się: wymioty, wodnista biegunka → ciężkie odwodnienie,  krwiste stolce, bolesne 
kolki żołądkowo-jelitowe

 następnie dochodzi do: krwiomoczu, białkomoczu, zaburzenia → utraty świadomości, sinicy
 objawy w zatruciu drogą wziewną:

 duszność – postępujące podostro włóknienie płuc
 świszczenie przy oddychaniu przez  nos – perforacja  przegrody nosowej  z powodu suchej  martwicy 

przegrody

 chrom ma działanie rakotwórcze
 obraz sekcyjny:

 cechy ostrego krwotocznego zapalnia przewodu pokarmowego
 rozległe zwyrodnienie miąższowe w sercu, nerkach i wątroby
 stłuszczenie wątroby i m. sercowego oraz martwica kanalików nerkowych
 uszkodzenie krwinek czerwonych

• Ołów
 często stanowi składnik farb oraz lakierów
 może do niego dojść do zatrucia drogą: pokarmową, wziewną, przez skórę
 głównym mechanizmem toksyczności jest blokowanie układów enzymatycznych, powodując zahamowanie 

syntezy porfiryn w szpiku kostnym
 obraz kliniczny w zatruciu drogą pokarmową:

 wymioty
 wodnista biegunka
 bolesne kolki żołądkowo-jelitowe
 uszkodzenie OUN i ObUN (char. porażenie nerwu promieniowego i strzałkowego)
 drżenie mięśniowe
 obecność koproporfiryny w moczu
 uszkodzenie wątroby , nerek i m. sercowego

 jony  ołowiu  mogą  się  kumulować  w  kościach,  skąd  mogą  zostać  wypłukane  w  różnych  stanach 
chorobowych dając obraz ostrego zatrucia ołowiem

 obraz sekcyjny:
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 cechy ostrego zapalenia przewodu pokarmowego
 rozległe stłuszczenie w sercu, nerkach i wątroby oraz martwica, podobne zmiany mogą występować w 

mięśniach szkieletowych
 obrąbek ołowiczy na dziąsłach oraz czarne zabarwienie błoń śluzowych.

 obraz  zatrucia  etykiem  ołowiu  przebiega  inaczej  (działa  wybiórczo  na  OUN):  podniecenie  →  utrata 
świadomości → drgawki → zgon z powodu porażenie ośrodków życiowych.

• Rtęć
 Sama  rtęć  metaliczna  nie  ma  działania  trującego,  natomiast  działanie  trujące  maja  jej  opary  oraz  jej 

rozpuszczalne sole (sublimaty).
 Zatrucie solami rtęci są przykładem najbardziej typowego działania miąższowego.
 Mechanizm toksycznego działania rtęci to blokowanie szlaków enzymatycznych poprzez reagowanie z gr. 

SH-.
 Zatrucia rtęcią są najczęściej spowodowane próbami samobójczymi.
 Przy zatruciu drogą pokarmową:

 pierwszy okres: ból brzuch w okolicy nadbrzusza, wymioty z krwią, wodnista biegunka (podobna do 
cholery) z krwią → ciężkie odwodnienie

 w wyniku bardzo silnego bólu oraz odwodnienia dochodzi do rozwoju ciężkiego wstrząsu
 drugi okres:

 uszkodzenie wątroby → niewydolność (żółtaczka)
 uszkodzenie nerek → niewydolność (mocznica)
  wrzodziejące zapalenie jelita grubego z krwawymi bolesnymi wypróżnieniami (spowodowane 

wtórnym wydzielaniem rtęci z krwioobiegu do światła jelita grubego)
 obraz sekcyjny:

 cechy ostrego zapalenia przewodu pokarmowego (zwłaszcza żołądek oraz owrzodzenia jelita grubego)
 stłuszczenie wątroby oraz krwawe wylewy śródmiąższowe
 char. nerka sublimowata (biało-żółta kora o zatartym rysunku oraz dobrze oddzielone piramidy nerkowe 

barwy ceglastej)

• Tal
 jest toksyną o bardzo dużej toksyczności
 zatrucie talem przypomina zatrucie arsenem oraz ołowiem
 ostre  zatrucie  –  objawy:  wymioty,  wodnista  biegunka,  bolesne  kolki  żołądkowo-jelitowe,   uszkodzenie 

wątroby → niewydolność (żółtaczka), uszkodzenie nerek → niewydolność (mocznica), uszkodzenie serca, 
bóle mięśniowe, parastezje kończyn dolnych, wypadanie włosów na całym ciele (późny objaw)

 p  rzewlekłe zatrucie – dominują objawy ze strony OUN (jak przy ołowicy)
 cennym  badaniem  jest  badanie  włosów  gdzie  w  przebiegu  zatrucia  talem  dochodzi  do  odkładania  się 

ciemnego  barwnika  u podstawy włosa – pojawia  się  już  po 2 – 3 dniach  od zatrucia  i  jest  to  jedne  z 
najwcześniejszych wskaźników zatrucia

 obraz sekcyjny jak w większości przypadków

16. Zatrucia lekami

• Zatrucia lekami są drugą przyczyną wśród zatruć po alkoholu.
• Wyróżniamy zatrucia:

 przypadkowe – przez pomyłkę: często dzieci oraz osoby starsze (najczęściej małe dawki, związane z pomyłką 
samego leku bądź jego dawki lub w przypadku dzieci przez nieuwagę rodziców)

 celowe (najczęściej duże dawki):
 w celu samobójczym (często różnymi lekami naraz)
 w celu popełnienia morderstwa

• Zatrucia lekami nasennymi (barbiturany, benzodiazepiny, meprobamat, wodzian chloralu, metakwalon) – objawy:
 depresja OUN
 depresja u. oddechowego
 zaburzenia świadomości → śpiączka,
 zapaść krążeniowa,
 niedociśnienie,
 wzmożona potliwość

• Zatrucia lekami antycholinergicznymi – blokującymi układ przywspółczulny np. atropina:
 suchość skóry i błon śluzowych
 pobudzenie psychiczne, halucynacje, splątanie, śpiączka
 drgawki
 źrenice rozszerzone, zaburzenia widzenia,
 zatrzymanie moczu
 niedrożność porażenna jelit
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 hipertermia
 tachykardia
 wzrost ciśnienia

• Zatrucia wielocyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD):
 depresja mięśnia sercowego, arytmia,
 postępowanie: podać fizostygminę (bloker esterazy cholinowej)

• Zatrucia salicylanami:
 objawy przy dawce > 300 mg/kg m. c.: zab. krzepnięcia, kwasica metaboliczna, hiperwentylacja, zab. 

elektrolitowe, wzmożona potliwość, zaburzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, 
nudności, wymioty, odwodnienie, obrzęk mózgu, obrzęk płuc

 diagnostyka: obecność salicylanów potwierdza się dodając kilka kropel 10 % roztworu chlorku żelaza do l 
ml moczu pacjenta (fioletowy kolor potwierdza rozpoznanie)

 postępowanie: dekontaminacja p. pok., nawodnić podając dwuwęglan sodu w glukozie we wlewie dożylnym
• Zatrucie paracetamolem:

 objawy – po zażyciu 4g: uszkodzenie wątroby (martwica płacikowa), niewydolność wątroby, niewydolność 
nerek, nudności, wymioty

 postępowanie: płukanie żołądka do 4 h od zatrucia + jedna dawka węgla aktywowanego, doustnie podać N-
acetylocysteinę (NAC) w dawce 140 mg/kg m. c. i co 4 h 70 mg/kg m. c., w razie wymiotów podać 
metoklopramid lub ondasetron

• Zatrucie sympatykomimetykami (kokaina, amfetamina):
 objawy: pobudzenie, omamy, drgawki, śpiączka, rozszerzenie źrenic, przyspieszenie i zaburzenie czynności 

serca, wzrost ciśnienia, napięcie mięśniowe wzmożone, hipotermia
 postępowanie: dekontaminacja przewodu pokarmowego, kontakt słowny, dostęp żylny i monitorowanie 

EKG, BDZ (diazepam lub lorazepam dożylnie), nitroprusydek sodu, NTG lub α-bloker (fentolamina) w 
celu wyrównania ciśnienia

• Zatrucie opioidami (opium, morfina, heroina, kodeina, meperydyna)
 objawy: początkowo euforia → senność → śpiączka, wąskie źrenice, brak apetytu, zaparcia, niedrożność 

jelit porażenna, zatrzymanie moczu, bradykardia, hipotonia, zapaść krążeniowa, depresja oddechowa, obrzęk 
płuc

 postępowanie: 2 mg naloksonu (Narcan) dożylnie, domięśniowo lub przez rurkę dotchawiczą, w 
przypadku uzależnienia wlew kroplowy naloksonu (od 4 mg)

17. Zatrucie grzybami

• zatrucia sezonowe, bywają także zatrucia grzybami konserwowanymi lub suszonymi
• klasyfikacja:

 grupa I:
 przewaga uszkodzenia narządów miąższowych (nerki, wątroba)
 zatrucia piestrzenicą w porze letniej (mylona ze smardzem)
 zatrucia muchomorem sromotnikowym i jego odmianami
 zatrucia innymi grzybami o przeważających właściwościach nefrotoksycznych i długim okresie 

bezobjawowym np. zasłonak rudy
 grupa II:

 przewaga podrażnienia lub porażenia układu nerwowego
 zatrucia strzępiakami i lejówkami – objawy zatrucia muskaryną
 zatrucia muchomorem plamistym i czerwonym – objawy zatrucia atropiną

 grupa III:
 przewaga objawów żołądkowo – jelitowych
 zatrucia wieruszką ciemną, gąskami – z domieszką objawów musakrynowych
 zatrucie gołąbkami, mleczajami, maślakami, pieczarką żółtawą, tęgoskórkiem pospolitym, borowikiem 

szatańskim – lekkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 grupa IV:

 zatrucia grzybami warunkowo jadalnymi
 opieńka miodowa, smardz, krowiak podwinięty, olszówka, godzieńce – objawy pojawiają się po 

spożyciu tych grzybów na surowo lub bez odlania wywaru po zagotowaniu
 jednoczesne spożycie czernidlaka pospolitego i alkoholu → objawy podobne do spożycia alkoholu i 

disulfiramu jednocześnie
 grupa V – nieswoiste zatrucia grzybami jadalnymi, które uległy zakażeniu bakteryjnemu lub 

zanieczyszczeniu substancjami toksycznymi
• najczęściej spotyka się zatrucia muchomorem sromotnikowym:

 istotne znaczenie ma znalezienie w treści żołądkowo-jelitowej resztek nie strawionych grzybów lub ich 
zarodników

 identyfikowanie jadów (amanityny i falloityny)

40



 dane anamnestyczne 
 w badaniu pośmiertnym – stłuszczenie i martwica wątroby, liczne rozsiane wybroczyny, zwłaszcza na 

błonach surowiczych, krew w przewodzie pokarmowym, stłuszczenie nerek i mięśnia sercowego
• zatrucia piestrzenicą – szybko dochodzi do uszkodzenia wątroby i żółtaczki
• pleśnie – wydzielają substancje toksyczne (aflatoksyny), które maja działanie kancerogenne

18. Zabezpieczenie materiału do badań toksykologicznych

• w przypadku podejrzenia śmierci z zatrucia zabezpieczyć:
 żołądek z treścią
 pętlę jelita cienkiego i grubego
 około 500 g wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym
 obie nerki
 jedno płuco
 około 500 g mózgu
 100 g krwi

• osobno zabezpiecza się do badań zawartości alkoholu:
 10 ml krwi z naczyń obwodowych (np. żyła udowa)
 mocz

• w przypadku zatrucia tlenkiem węgla: 5 ml krwi z komór serca
• w szczególnych przypadkach dodatkowo zabezpieczyć:

 wycinek skóry wraz z tkanką podskórną w rejonie stwierdzonego śladu wkłucia igłą
 włosów i paznokci (około 10g) – podejrzenie przewlekłego zatrucia, zwłaszcza arsenem i metalami ciężkimi
 próbka kości długich (około 200g) – podejrzenie przewlekłego zatrucia związkami arsenu, metali ciężkich, 

skażenia niektórymi substancjami radioaktywnymi, w razie zeszkielecenia zwłok kości mogą służyć do 
badań chemiczno-toksykologicznych także w innych kierunkach

• podczas sekcji zwłok noworodków, niemowląt i małych dzieci potrzebne są szczególnie duże ilości materiałów (oba 
płuca, cały mózg, cała wątroba, wszystkie jelita)

• w przypadku ekshumacji zwłok zabezpiecza się do badań podobny materiał jak w zwykłej sekcji dodatkowo:
 próbki odzieży wraz z próbkami innych materiałów znajdujących się w trumnie (tkaniny, sztuczne kwiaty 

itp.)
 próbki drewna z desek trumny, ozdób i okuć – niektóre przedmioty mogą zawierać metale ciężkie, które pod 

wpływem wilgoci mogą przenikać do zwłok
 próbki ziemi: bezpośrednio pod trumną, ok. 0,5 m poniżej, ok. 0,5 m obok trumny, na jej wysokości, z 

dalszych odległości od grobu (10 – 20 m)
• wszystkie materiały do badań chemiczno-toksykologicznych umieścić w czystych, dokładnie umytych i opłukanych 

wodą destylowaną, suchych słojach szklanych; naczynia napełnia się nie więcej niż 2/3 objętości (podczas gnicia 
może się wytworzyć wewnątrz dość duże ciśnienie gazów); naczynia muszą być dokładnie oznaczone i opisane:

 imię i nazwisko denata
 określenie zawartości naczynia
 numer sprawy wg ewidencji urzędowej
 podpis zabezpieczającego
 odcisk pieczęci

• nie wolno dodawać żadnych środków konserwujących (wyjątek: próba krwi do badań na zawartość alkoholu – fluorek 
sodu, który zabezpiecza przed dalszym rozkładem krwi, a przez to wytworzeniu w niej alkoholu)

• podczas sekcji pobrać wycinki tkanek do badań histologicznych
• pismo towarzyszące wysyłce musi zwierać podstawowe informacje o sprawie

19. Trucizny lotne

• Tlenek węgla
 Tworzy się w przebiegu procesów spalania substancji organicznych w warunkach niedostatecznego dopływu 

tlenu. Główne źródła:
 złe odprowadzanie spalin w piecykach gazowych, piecach opalanych węglem lub drewnem
 źle wyregulowane palniki gazowe
 gaz świetlny zawierający ok. 30 % CO
 spaliny silnika samochodowego w zamkniętym garażu
 do zatrucia najczęściej dochodzi podczas kąpieli w łazienkach, w których obecne są „junkersy”; często 

w przebiegu takiego zatrucia dochodzi do utonięcia
 właściwości fizyczne: bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza (gromadzi się w górnych częściach 

pomieszczeń, dlatego w czasie pożaru należy poruszać się jak najbliżej podłogi)
 u ludzi niepalących stężeni hemoglobiny tlenkowęglowej nie przekracza 4 %, u umiarkowanych palaczy – 

10%; objawy zatrucia pojawiają się przy stężeniu 20%
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 objawy zatrucia: bóle → zawroty głowy, nudności, wymioty, utrata przytomności (przy stężeniu HbCO 40 – 
50 %)

 z zwłokach osób zatrutych CO stężenie HbCO najczęściej wynosi 50 – 60 %; krew, narządy wewnętrzne i 
plamy opadowe mają kolor malinowy

 przy długotrwałym, zawodowym narażeniu na niewielkie stężenia CO: bóle głowy, bezsenność, zaburzenia 
pamięci, napady kołatania serca, zaburzenia błędnikowe, psychozy

 próby rozpoznania chemicznego:
 próba krwi z 3 % taniną lub stężonym r-rem formaliny: gdy CO we krwi , koagulaty czerwone, gdy brak 

CO – koagulaty brunatnoszare
 metoda Wolffa: z buforem octanowym
 ilościowe metody spektrofotometryczne

• Dwutlenek węgla
 właściwości: gaz nietoksyczny, cięższy od powietrza (gromadzi się w niżej położonych miejscach), w 

stężeniu do ok. 4 % nieszkodliwy, przy większym stężeniu objawy anoksemii
 procesy, w przebiegu których powstaje: spalanie substancji organicznych, procesy gnilne, fermentacja 

alkoholowa
 zatrucie zdarza się w: starych chodnikach kopalnianych, głębokich otworach studziennych, silosach z 

żywnością
 potwierdzenie uduszenia CO2 przez badanie chemiczne jest niemożliwe – należy zabezpieczyć próbkę 

powietrza z miejsca zdarzenia
• Siarkowodór:

 właściwości: gaz bezbarwny, intensywna woń zgniłych jaj, silnie trujący
 sposób powstania: rozkład substancji białkowych, występuje w niektórych wodach mineralnych
 ma duże powinowactwo do metali ciężkich, powoduje inaktywację metaloenzymów (zwłaszcza enzymów 

oddechowych zawierających Fe); z hemoglobiną tworzy sulfhemoglobinę
 przy dużym stężeniu siarkowodoru śmierć może być natychmiastowa, wskutek porażenia układu 

oddechowego
 objawy zatrucia podostrego: nudności, bóle głowy, wymioty, biegunka
 chemiczna identyfikacja zatrucia praktycznie niemożliwa – należy pobrać próbkę powietrza

• cyjanowodór:
 często stosowany przez samobójców
 występuje w pestkach niektórych owoców (wiśnie, śliwki, brzoskwinie)
 mechanizm działania: hamuje oddychanie komórkowe poprzez blokowanie cytochromów
 zatrucie może nastąpić przez: drogi oddechowe albo układ pokarmowy
 objawy ostrego zatrucia: utrata przytomności, drgawki, zgon nawet w minutę po zażyciu
 jeśli dawka była duża, może nastąpić miejscowe działanie alkaliów na ścianę żołądka; zabarwienie plam 

opadowych początkowi jasnoczerwone
 identyfikacja chemiczna powinna być przeprowadzona jak najszybciej, bo cyjanowodór szybko podlega 

przemianom w zwłokach

21. Czynniki wpływające na działanie trucizn. Pojęcie synergizmu i antagonizmu.

• Trucizna – to każdy związek chemiczny, który wprowadzony do ustroju w stosunkowo małej ilości prowadzi do 
rozstroju zdrowia lub śmierci.

• Jest to pojęcie umowne, dlatego posługujemy się pojęciami:
 dawka toksyczna (DT) – najmniejsza ilość substancji, która już wywołuje objawy zatrucia
 dawka śmiertelna (DL) – ilość trucizny, która podana jednorazowo powoduje śmierć 50 % użytych w 

doświadczeniu zwierząt w określonych warunkach
• Toksyczność poszczególnych związków chemicznych zależy od:

 drogi podania
 rozpuszczalności
 stężenia
 indywidualnej wrażliwości gatunkowej i osobniczej

• Droga podania – najsilniej działają substancje podane dożylnie
 dożylnie > podskórnie > domięśniowo > doustnie
 droga wziewna
 skóra – substancje dobrze rozpuszczalne w tłuszczach
 drogi moczowo – płciowe (np. globulki)
 odbyt (np. czopki)
 np. jad węża nie ma działania toksycznego przy podaniu doustnym.

• Rozpuszczalność
 trujące są tylko substancje rozpuszczalne w wodzie lub w płynach ustrojowych

np. siarczan baru (środek kontrastujący)  nie rozpuszczalny  nie toksyczny
chlorek barowy  rozpuszczalny w wodzie  silnie trujący
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 substancje rozpuszczalne w wodzie lub sporządzone w postaci drobnej emulsji działają silniej i szybciej niż 
podane np. w formie tabletek

• Stężenie – ma podstawowe znaczenie
 efekt toksyczny zależy od stężenia i szybkości jego narastania we krwi (szybkości wprowadzania do ustroju)

 np. HCl  podany w małych ilościach jest lekiem a w dużych substancja silnie żrącą
 CaCl2 i.v. szybko podany  zatrzymanie akcji serca, wolno podany  nie wpływa na organizm
 barbiturany wolno podane  znieczulenie ogólne, szybko podane  porażenie ośrodka oddechowego i 

krążenia  zgon
 na szybkość resorpcji trucizny z przewodu pokarmowego ma wpływ:

 wypełnienie żołądka
 skład pokarmu w żołądku:

 białka – zmniejszają toksyczność
 tłuszcze – zwiększają wchłanianie i ułatwiają działanie trucizn

• Wrażliwość
 płeć
 masa ciała
 ogólny stan zdrowia
 wiek – dzieci i starsi są mniej odporni na działanie trucizn
 ciąża i miesiączka – zwiększają wrażliwość na trucizny
 zwiększona tolerancja występuje u osób, które przez jakiś czas już miały kontakt (spożywały) z jakąś 

trucizną
• Nadwrażliwość – uczulenie na dany związek

 genetyczna – brak lub zmniejszenie aktywności enzymów biorących udział w odtruwaniu organizmu
• Synergizm toksyczny – podanie równoczesne lub w małych odstępach czasu dwóch lub większej ilości związków 

chemicznych powoduje spotęgowanie ich szkodliwego działania.
 duże znaczenie ma synergiczne działanie alkoholu etylowego i leków nasennych oraz psychotropowych – 

już przy niewielkim stężeniu alkoholu we krwi podanie tych związków w leczniczych dawkach prowadzi do 
ciężkiego zatrucia lub nawet do zgonu

 szczególnym synergizmem jest działanie alkoholu i antykolu (np. antabus, disulfiram) który jest lekiem 
uczulającym na alkohol (jest stosowany przy leczeniu alkoholizmu).

• Antagonizm – jest zjawiskiem przeciwnym do synergizmu, oznacza sprzeczność, przeciwstawność. Rozróżniamy:
 chemiczny – np. zobojętnianie kwasu przez zasady
 farmakologiczny – wzajemne znoszenie swojego działania, np. pilokarpina i atropina

22. Alkaloidy – rodzaje, źródła, otrzymywanie, zatrucia

• Alkaloidy – grupa związków zawartych w roślinach, o skomplikowanej budowie, zasadowym charakterze, wykazują 
silne działanie farmakologiczne – niektóre w małych dawkach wykorzystywane są jako leki, w większych dawkach są 
to trucizny.

• Zatrucia zdarzają się prawie zawsze przypadkowo, dotyczą przeważnie małych dzieci. Młodzież – chęć odurzenia się.
• Bieluń dziędzierzawy (Datura stramonium) – diabelskie ziele, cierniste jabłko; rośnie: pola, ogrody, jako chwast; 

ma ciemnozielone, ząbkowane liście, białe kwiaty, ciemne, nerkowate owoce wielkości kasztana; zawiera atropinę, 
hioscyjaminę, skopolaminę.

• Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna) – rośnie: zarośla, lasy; owoce czarne, wielkości małej wiśni, cierpki 
smak; owoce (najbardziej trujące), liście, korzenie zawierają atropinę, skopolaminę, hioscyjaminę. Najmniejsza 
dawka śmiertelna to 0,1 g; dla dzieci do 10 lat 5 – 15 owoców, dla starszych i dorosłych 15 – 20 owoców.

• Lulek czarny (Hyoscyamus niger) – rośnie jako chwast; ciemnozielone liście, kwiaty skupione na szczycie łodygi, 
owoce w postaci puszek z wieczkami, nasiona brązowe; najbardziej trujące nasiona; zawiera hioscyjaminę, 
skopolaminę.

• Alkaloidy: atropina, hioscyjamina, skopolamina porażają przywspółczulne zakończenia nerwowe.
 objawy: szerokie źrenice, suchość w jamie ustnej, zaczerwienienie skóry, wzrost temp. ciała, przyspieszenie 

akcji serca, rozszerzenie oskrzeli, zahamowanie perystaltyki p. pok., drgawki → sen
 postępowanie: płukanie żołądka w szpitalu, krótkodziałające leki uspokajające, OIT

• Szczawój plamisty – pietrasznik (Conium maculatum) – pospolity chwast, nasiona przypominają nasiona kopru 
(zatrucia przypadkowe!), kwiaty białe na baldaszkach; roślina wydziela mysia woń; zawiera koninę działa 
początkowo pobudzająco, potem poraża wegetatywne zwoje obwodowe, poraża zakończenie nerwów ruchowych 
podobnie do kurary

 objawy: wymioty, bóle brzucha, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, ślinotok, drętwienie kończyn 
dolnych, następnie górnych, porażenie mm. oddechowych

 pierwsza pomoc – jeśli może połykać – węgiel aktywny
 transport do szpitala, OIT
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• Szalej jadowity, cykuta jadowita (Cicuta virosa) – rośnie w miejscach podmokłych, ma bulwiaste, grube kłącze 
przypominające korzeń selera lub rzepy ,woń przypomina pietruszkę; jest bardzo silnie toksyczne, 10 g zagraża życiu; 
zawiera cykutoksynę

 objawy (bardzo szybko): ślinotok, pieczenie w jamie ustnej, wymioty, drgawki, porażenie ośrodka 
oddechowego

 postępowanie: wywołać wymioty, opanować drgawki (diazepam), intensywna terapia
• Tojad jadowity – mordownik (Aconitum napellus) – rośnie na terenach górzystych, także hodowany w ogrodach, 

ma piękne niebiesko-granatowe kwiaty, a wszystkie części zawierają bardzo trujący alkaloid – akonitynę (dawka 
śmiertelna 10mg)

 objawy: przeczulica skóry, a następnie znieczulenie na ból i dotyk, nudności, wymioty, ślinotok, biegunka, 
poty, niepokój, drżenie włókienkowe mięsni, zgon przy zachowanej świadomości

• Cis (Taxus baccata) – krzew-drzewo; szpilki i nasiona zawierają silny alkaloid – taksynę
 objawy: wymioty, biegunka, bóle brzucha
 powoduje porażenie ośrodka oddechowego
 dawniej bywał stosowany do przerywania ciąży

• Kulczyba (Strychnos nux vomica) – drzewo, rośnie w Indiach, zawiera strychninę (dawka śmiertelna0,1 – 0,3 g); 
wywołuje niepokój, duszność, trudności w mówieniu, sztywność mięśni, szczęki, grzbietu – bolesne, silne, tężcowe 
skurcze mięsni, skurcz mięśni oddechowych powoduje śmierć przez uduszenie

• Sporysz (Secale cornutum) – przetrwalnik grzyba buławinki czerwonej, pasożytującego na kłosach zboża; zawiera 
alkaloidy (ergotamina, ergometryna) stosowane w ginekologii i położnictwie jako środki przeciwkrwotoczne; zawiera 
kwas lizergowy, którego pochodnym jest LSD. Zatrucie: bóle głowy, nudności, wymioty, zamroczenie, majaczenie, 
drgawki, przyczyna śmierci – porażenie ośrodka oddechowego. Niekiedy zatrucie przypomina napad padaczkowy. 
Masowe zatrucia sporyszem –zanieczyszczenie nim mąki.

• Tytoń (Nicotiana tabacum) – alkaloid – nikotyna (liście, korzenie). Zatrucie ostre: zawroty głowy, nudności, 
wymioty, osłabienie kończyn dolnych, obfite pocenie się, ślinotok, biegunka. Śmierć przez porażenie oddechu lub 
mięśnia sercowego. Zatrucie przewlekłe – skurcz naczyń krwionośnych, choroba wieńcowa, zawał serca, choroby 
nowotworowe.

• Chinina – stosowana jako lek na malarię
• Morfina – składnik opium, dz. przeciwbólowe, powoduje euforię, uzależnia, wzrost tolerancji zmuszający do 

zwiększania dawek
• Kofeina – nasiona kawy (1 %), liście herbaty (2 – 3 %), wpływ pobudzający na korę mózgową, zmniejsza zmęczenie, 

fizyczne, senność, ułatwia procesy myślowe, poprawia oddech, RR, czynność serca.

23. Tryb badania materiałów biologicznych

• Zabezpieczanie materiałów biologicznych na miejscu przestępstwa
 zabezpieczanie plam krwistych – są narażone na szybką degradację, ich zabezpieczenie prawidłowe ma 

ogromne znaczenie dla dalszej analizy tego typu materiałów (szczelnie zapakowana w plastikowym worku 
mokra lub wilgotna plama krwi po kilku dniach staje się zupełnie bezużyteczna); zabezpieczanie krwi:
 płynna, niewyschnięta – nasączenie niedużych fragmentów bibuły chromatograficznej lub cienkiej 

bawełny o pow. ok. 1 cm2, po wysuszeniu, opisaniu przesyła się do badania
 pobiera się również krew płynną do probówki, która powinna być bardzo szybko schłodzona lub 

zamrożona i jak najszybciej przekazana do laboratorium (jeśli nie ma możliwości dostarczenia krwi 
płynnej w ciągu 24 h do badania to nie zabezpiecza się krwi w ten sposób)

 należy również pobrać przez zeskrobanie lub naniesienie na szkiełko podstawowe krwi z brzegu plamy 
gdyż tam najszybciej dochodzi do wysychania co hamuje proces gnicia

 przedmioty i odzież zabezpiecza się w całości; jeśli skrzep z przedmiotu ma tendencje odpadania to 
zeskrobać należy do osobnego pojemnika

 przy obecności krwi na  dużych przedmiotach powiechniowo np. ściana należy zeskrobać krew  bądź 
wyciąć fragment materiału razem z plamą i przesłać do laboratorium

 do badania również pobiera się krew płynną na antykoagulant do badania porównawczego od ofiary w 
ilości 5 ml celem porównania  krwi od niego i krwi na  plamach, śladach

 należy pamiętać o rękawiczkach jednorazowych, gdyż możemy przenieść ślady; to samo tyczy się 
skalpela, za pomocą którego zeskrobujemy materiał z dwóch bądź więcej plam aby po każdym pobraniu 
umyć bądź zmienić skalpel

 zabezpieczanie plam śliny
 Plamy śliny najczęściej występują na niedopałkach papierosów, brzegach szklanek, filiżanek, szyjkach 

butelek, znaczkach, kopertach zaklejanych przez ślinę, gumie do żucia, chusteczkach higienicznych, 
pościeli, odzieży itp. Może również występować na ciele po ugryzieniach i pocałunkach.

 Plamy śliny wysychają bardzo szybko i nie wymagają specjalnego traktowania. Przedmioty zabezpiecza 
się w całości za pomocą pęsety (papierosy) bądź ręką w rękawiczkach jednorazowych. Materiał 
porównawczy jeśli można pobiera się na pasek bibuły w dużej ilości wysusza, opisuje i wysyła do 
laboratorium
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 Ze względu na aberracje wydzielania, objawiającego się pojawianiem w ślinie substancji grupowych z 
układu AB0 nie występujących we krwi osoby badanej prawie zawsze jako materiał kontrolny pobiera 
się dodatkowo krew.

 zabezpieczanie włosów
 Włosy, podobnie jak krew mogą, znajdować się na miejscu zdarzenia, na ofierze, na odzieży ofiary jak i 

również osoby podejrzanej.
 Nie ma żadnego badania skryningowego pomagającego w odnalezieniu włosów należy robić to 

skrupulatnie w silnym świetle. Istnieje również niebezpieczeństwo naniesienia nowych śladów nie 
związanych ze sprawą oraz usunięcie śladów np. na podeszwie butów.

 Rozwój inżynierii genetycznej sprawił, że włosy zawierające cebulki można poddać badaniom DNA i 
porównać z materiałem kontrolnym od osób podejrzanych (indywidualizacja badań włosów). Wcześniej 
stosowano badanie morfologii włosa w badaniu mikroskopowym na zasadzie porównania obrazów.

 Materiał porównawczy od osób podejrzanych pobiera się następująco: Do badań morfologicznych: 
wyrwanie około 20 włosów z 5 różnych okolic plus włosy z brody, baczków, wąsów. Do badań DNA 
pobranie kilku włosów z cebulkami lub krew lub ślina, wymaz z ust.

 Włosy znalezione na miejscu przestępstwa pobiera się za pomocą pęsety i umieszcza w papierowych 
pakiecikach lub między szkiełkami podstawowymi oklejonymi taśmą samoprzylepną. Na 
powierzchniach gdzie trudno znaleźć włos (ciemne powierzchnie, ciemna odzież) stosuje się taśmę która 
zbiera włosy.

 Ważne jest aby opisać gdzie znaleziono włos (pod paznokciem, ubranie, okolice łonowe).
 ślady biologiczne spod paznokci

 Włosy widoczne gołym okiem pod paznokciem pobiera się wg wyżej przedstawionego schematu. Resztę 
materiału zabezpiecza się poprzez ścięcie paznokci bądź zrobienie wymazów spod paznokci. Nie należy 
pobierać wyskrobin ze względu na niską przydatność tego zabiegu.

 Materiał poddaje się badaniu polimorfizmu DNA (PCR), gdyż ilość zawartego tam materiału 
biologicznego nie pozwala nam na rozszerzenie diagnostyki do oceny przynależności grupowej tkanek, 
ważniejsze wydaję się oznaczenie polimorfizmu DNA

 zabezpieczanie materiałów biologicznych przy przestępstwie na tle seksualnym
  Materiał biologiczny zabezpieczony w przypadku przestępstw na tle seksualnym jest bardzo nietrwały. 

Ofiara powinna być jak najszybciej poddana badaniu lekarskiemu. Materiał musi być przesłany jak 
najszybciej do badania bądź zamrożony. Badanie lekarskie nie może się ograniczać tylko do wywiadu i 
oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, ale wykonania badania mogącego stwierdzić obecność 
nasienia w narządach rodnych oraz czy stosunek został dokonany wbrew woli kobiety (podarta odzież, 
podbiegnięcia krwawe, otarcie naskórka, wyrywane włosy).

 Badanie ofiary: Popłuczyny lub wymaż z ust ofiary – w przypadku stosunku oralno – genitalnego – 
zaleca się płukanie gdyż tak dostarcza się najwięcej plemników; płucze się 10 – 18 % etanolem 
intensywnie przez jedna minutę. Po wypłukaniu ofiara wypluwa wszystko do jednorazowej probówki o 
pojemności 50 ml. Jeśli ofiara zezna ze nie było takiego stosunku i tak pobiera się dwa wymazy z ust 
(wymazywać całą jamę ustną również pod językiem).

 Następnie ogląda się całe ciało i zwilżoną wymazówką pobiera się wymazy z każdej okolicy ciała które 
było lizane, gryzione lub gdzie uwidoczniono zaschniętą spermę (badanie lampą UV), pobiera również 
się ślady spod paznokci. Wszystkie włosy wykazujące ślady zlepienia ścina się i pakuje do białej 
koperty. W celu porównania wyrywa się i pobiera po 5 włosów z każdej okolicy głowy i od 5 – 10 z 
okolicy łonowej. Z pochwy pobiera się po 2 głębokie i 2 płytkie wymazy, ponadto jeden wymaz z szyjki 
macicy. Wymazy po wysuszeniu (30 – 60 min. w temp. pokojowej) powinny być szybko przesłane do 
badania bądź zamrożone.

 W przypadku stosunku analnego pobiera się dwa wymazy z odbytu plus oględziny miejsca analnego i 
pośladków.

 Badanie podejrzanego: Ogląda się dokładnie całe ciało podejrzanego w poszukiwaniu śladów 
pozostawionych przez ofiarę ugryzień (ślina), krew na ciele, włosy na odzieży. Pobiera się 2 – 3 
wymazy z powierzchni członka i z rowka zażołędnego, gdyż mogą tam być komórki pochodzące od 
zgwałconej, wyczesuje się włosy łonowe.  Pobiera się krew na EDTA plus ślinę wg wcześniejszych 
opisów.

 tkanki miękkie, zęby, kości – tkanki po zebraniu pęsetą umieszcza się w jednorazowych probówkach i 
wysyła się jak najszybciej do badania bądź mrozi się w temp. -20oC 

• Schemat badania plam biologicznych – etapy medyczno-sądowego badania jakiegokolwiek śladu biologicznego:
 identyfikacja rodzaju śladu biologicznego (identyfikacja obecności śliny, nasienia, włosa)
 określenie przynależności gatunkowej
 badanie indywidualizacyjne z użyciem markerów genetycznych (badania serologiczne, elektroforetyczne, 

DNA)
 badanie markerów o charakterze niegenetycznym (obecność krwi kobiety ciężarnej, krew menstruacyjna, 

wiek plamy krwi)

24. DNA mitochondrialne
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mtDNA jest markerem genetycznym innej klasy. Jest to DNA obecne w cytoplazmie komórki, posiada DNA w formie kolistej. 
16600 bp nie otoczone białkami – łatwo dostępne. mtDNA dziedziczone jest wyłącznie od matki i z tego względu dzieci jednej 
kobiety maja identyczne mtDNA. Ponieważ mitochondria występują w komórkach w wielu kopiach, bo aż ponad 5 tys., to 
badanie mtDNA daje większą szansę na indywidualizację silnie zdegradowanego materiału biologicznego niż analiza DNA 
genomowego. W obrębie mtDNA szczególnie polimorficzne są dwa segmenty występujące w tzw. pętli D. Badanie 
polimorfizmu polega na amplifikacji tego rejonu metodą PCR jego zsekwencjonowaniu. mtDNA ma duże znaczenie przy 
badaniach indywidualizacyjnych kości oraz włosów. Włosy, które samoistnie wypadły, nie mają jąder komórkowych, gdyż 
uległy keratynizacji, ale posiadają wiele kopii mtDNA.

25.    Rodzaje grup krwi  
 
• układ AB0

Grupa krwi Aglutyniny % występowania
A1 Anty-B 34
A2 Anty-B 6
B Anty-A 19

A1B Brak 7
A2B Brak 2

0 Anty-A i anty-B 32

 Układ ten często służy do diagnostyki ojcostwa. Wykluczamy ojcostwo gdy:
 U dziecka są dominujące A1, A2 i B których nie ma ani pozwany mężczyzna ani matka dziecka.
 Pozwany ma grupę 0 a dziecko A1B lub A2B, lub pozwany ma grupę A1B lub A2B a dziecko 

grupę 0.
 Cechy grupowe AB0 występują także w tkankach narządów i płynach ustrojowych (ślina,  nasienie).  Nie 

wszyscy jednak wykazują obecność tych antygenów w płynach ustrojowych.  Ze względu na to dzielimy 
ludzi na:
 „wydzielaczy” (Se Se, Se se)
 „niewydzielaczy” (se se)

• układ MN - rozróżniamy genotypy MM, MN i NN
• układ  Rh

Możliwe allele to: Cw, C, c, D, d, E, e. Wszystkie allele poza d nie mogą pojawić się u dziecka jeśli nie wystąpiły u 
jednego z rodziców.

• układ Kell
Możliwe fenotypy to KK (0,2 %), Kk (8,2 %), kk (91,6 %). Mogę być przyczyną konfliktu serologicznego lub 
wstrząsu poprzetoczeniowego.

26.   Najczęściej popełniane błędy w leczeniu krwią  

• przetaczanie krwi w źle uzasadnionych przypadkach (czyli komuś, kto nie potrzebował krwi)
• zły dobór preparatu krwi (np. pełna krew zamiast masy erytrocytarnej)
• niezgodność przetaczanej krwi, brak próby krzyżowej
• najczęściej – przeciążenie krążenia

28. Rodzaje ekspertyz ustalających ojcostwo i ich skuteczność  

• Rozróżnia się dwa typy procesu dochodzenia spornego ojcostwa:
 ustalenie ojcostwa w stosunku do dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim
 zaprzeczenie ojcostwa względem dziecka urodzonego w związku małżeńskim

• Podstawy prawne – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r.:
 Art. 62

 §1 Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania 
lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

  §3 Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
 Art. 85 Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w 

trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.
 Art. 84 Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać zarówno samo dziecko, jak i jego matka. Jednakże matka nie 

może wystąpić z takim żądaniem po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
• Opinia sądowo – lekarska w tego rodzaju sprawach dotyczy:

 analizy okresu poczęcia i stopnia dojrzałości dziecka w chwili urodzenia
 badania mężczyzny w kierunku niepłodności
 badania genetyczne matki, dziecka i domniemanego dziecka
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• Analiza okresu poczęcia i dojrzałości dziecka w chwili urodzenia – Odpowiedź na pytania czy dziecko urodziło się w 
terminie (w którym tygodniu trwania ciąży) i czy mężczyzna odbył stosunek z kobietę między 181 a 300 dniem przed 
urodzeniem.

• Badania mężczyzny w kierunku niepłodności – Ustalenie impotencji lub niepłodności (azoospermia lub nekrospermia 
stwierdzone co najmniej trzykrotnie; nawet jeden żywy plemnik nie pozwala wykluczyć płodności)

• Badania genetyczne matki, dziecka i domniemanego dziecka
 układ AB0 – wyłączenie ojcostwa:

 u dziecka stwierdzono cechy dominujące A1, A2 i B, których nie ma ani pozwany mężczyzna, ani matka 
dziecka; wyj. grupa A2 jako recesywna w stosunku do A1, która może być u dziecka jeśli pozwany lub matka 
dziecka, bądź oboje należą do grupy A1

 pozwany mężczyzna grupy 0 nie może być ojcem dziecka grupy A1B lub A2B
 pozwany grupy  A1B lub A2B nie może być ojcem dziecka grupy 0

 układ haptoglobin – wykluczenie ojcostwa:
 pozwany o grupie Hp 1-1 lub Hp 2-2 nie może być ojcem dziecka o fenotypie Hp 2-1, jeżeli matka dziecka 

należy do grupy identycznej z grupą pozwanego
 pozwany o grupie Hp 1-1 nie może być ojcem dziecka mającego grupę Hp 2-2 i odwrotnie

 układ HLA – wykluczenie ojcostwa gdy:
 dziecko w zakresie określonego locus ma antygen, który nie występuje ani u matki, ani u pozwanego

układy HLA

pozwany A2 A11 B12 B27 Cw1 Cw2
matka A1 A11 B12 B27 Cw1

dziecko A1 A11 B12 B35 Cw1 Cw2

 dziecko nie wykazuje obecności żadnego z dwóch różnych antygenów wykrytych w jednym locus u 
pozwanego

układy HLA
pozwany A2 A28 B7 B12 Cw4

matka A1 A9 B13 B17 Cw2 C4
dziecko A1 A9 B7 B17 Cw4

• Powyższe metody dają możliwość wyłącznie wykluczenie domniemanego ojcostwa. W przypadkach spornych stosuje 
się przepisy Kodeks rodzinnego i opiekuńczego.
 ekspertyza Io (badania hemogenetyczne) – wykluczenie 84 %
 ekspertyza IIo (+ inne układy grupowe) – 95 %
 ekspertyza IIIo (+ HLA) – do 99 %

• Obecnie w przypadku spornego ojcostwa wykonuje się badania genetyczne matki, dziecka i domniemanego ojca. 
Pozwalają one ustalić ojcostwo z prawdopodobieństwem 99,998%.

• Musi być zgodność co najmniej 10 układów polimorficznych między ojcem a dzieckiem.

29. Zatrucie a wynik sekcji zwłok

• Oczywiście zawsze przed sekcją przeprowadzamy oględziny zewnętrzne które często dają nam wskazówki co do 
możliwej substancji trującej np.:
 kolor plam opadowych

 żywoczerwony świadczy o zatruciu tlenkiem węgla, cyjanowodorem, działaniu zimnej temperatury
 brunatno-siny – methemoglibinemia (anilina, azotany, nitrozwiązki aromatyczne)

 skóra
 szorstka, z wysypką płoniczopodobną – zatrucie wilczą jagodą, sulfonamidami
 pęcherze – tlenek węgla, barbiturany
 sucha – alkohol
 żółta – żółtaczka – uszkodzenie wątroby przez tetrachlorek węgla, arsen, jad muchomora sromotnikowego

 zmiany na wargach i w jamie ustnej
 blade, stwardniałe – fenol, sublimat 
 suche – atropina
 stan zapalny – rtęć
 nadżerki – stężone kwasy nieorganiczne
 martwicze zmiany rozpływne – alkalia
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 grzybek piany – wskazuje na obrzęk płuc i jest wynikiem działania gazów żrących jak chlor, fosgen, tlenki 
azotu

 dziąsła z obwódką wokół zębów – przewlekłe zatrucia rtęcią, arsenem (szaroczarna), kadmem (żółtawa)
 woń z jamy ustnej – alkohol, cyjanowodór (gorzkie migdały)

• Możliwy wynik sekcji przy zatruciach:
 żołądek i jelita – cechy ostrego stanu zapalnego, obrzęki, owrzodzenia, perforacje (szczególnie działanie żrących 

kwasów i zasad ale też metali ciężkich, arsenu); martwica rozpływna – char dla żrących alkaliów, a skrzepowa 
(koagulacyjna) dla żrących kwasów; ponadto stwardnienia świadczą o działaniu formaliny, treść jelitowa 
wodnisto-ryżowa bez woni kału – arsen, owrzodzenia jelita grubego – sole rtęci

 wątroba – otłuszczenia, zmiany zapalne i martwicze, ostry zanik świadczy o działaniu trucizn 
hepatotoksycznych: chlorowcopochodnych węglowodorów, arsenu, muchomora sromotnikowego

 nerki – stany zapalne, martwica kanalikowa – sublimat (HgCl2), metale ciężkie, glikol etylenowy (i jego 
metabolit kwas szczawiowy)

 płuca – masywny obrzęk jako wynik działania chloru, fosgenu, tlenku azotu

30. Odpowiedź immunologiczna w transfuzjologii i jej skutki

• szybka (zwykle do 14 h)
 odczyn hemolityczny ostry – przy niezgodności w zakresie antygenów erytrocytów, objawy: gorączka, dreszcze, 

hemoglobinuria, hipotensja, niewydolność nerek ze skąpomoczem, DIC, bóle pleców, niepokój; leczenie – 
p/wstrząsowe i zwiększanie diurezy

 odczyn gorączkowy – przy obecności przeciwciał przeciw antygenom leukocytów lub płytek krwi, objawy: 
dreszcze, wzrost temperatury; leczenie – p/gorączkowe

 pokrzywka i reakcja anafilaktyczna – przeciwciała przeciw białkom osocza dawcy; leczenie p/wstrząsowe
 TRALI – ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc – przeciwciała p/HLA lub granulocytów we krwi dawcy; 

objawy: hipoksemia, niewydolność oddechowa; leczenie: podtrzymujące, tlen
• późna

 alloimunizacja na antygeny krwinek lub osocza (przy ekspozycji na antygeny dawcy) – często opóźniona reakcja 
hemolityczna

 hemoliza (odpowiedź amnestyczna na antygeny erytrocytów)
 przeszczep przeciwko biorcy (przetoczenie żywych limfocytów dawcy, zwłaszcza osobie z upośledzoną 

odpornością); objawy: rumień, osutka, nudności, wymioty, biegunka, gorączka; leczenie: kortykosteroidy, leki 
immunosupresyjne

 małopłytkowa plamica poprzetoczeniowa – przeciwciała przeciw antygenom płytek krwi; leczenie: IVIG, 
plazmafereza
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III – ORZECZNICTWO SĄDOWO-LEKARSKIE

1. Prawna ochrona zdrowia i życia ludzkiego

Konstytucja RP 
Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

A)  Zabójstwo. Zabójstwo kwalifikowane
Art. 148 k. k.
§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności 
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności. 
§ 3.  Karze określonej  w § 2 podlega,  kto jednym czynem zabija więcej  niż jedną osobę lub był  wcześniej  prawomocnie 
skazany za zabójstwo. 
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do 10 lat 
Jest to zabójstwo, zwane na zachodzie zabójstwem w afekcie. Silne wzburzenie ustalają biegli z zakresu psychiatrii i  
psychologii.

B) Dzieciobójstwo
Art. 149 k. k.  (patrz pyt. 9, 23)
Matka,  która  zabija  dziecko  w okresie  porodu pod wpływem jego  przebiegu  podlega  karze  pozbawienia  wolności  od  3 
miesięcy do lat 5.

C) Zabójstwo eutanatyczne
Art. 150  k. k. (patrz pyt. 9, 22)
§ 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.
§ 2. W wyjątkowych przypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Eutanazja to wszelkie działania i zaniechania zmierzające do pozbawienia życia człowieka pod wpływem współczucia i na 
jego żądanie. W polskim prawie karnym eutanazja to zabójstwo człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla 
niego.

D) Dopuszczenie (namowa, pomoc) do samobójstwa drugiej osoby
Art. 151 k. k. (patrz pyt. 22)
Kto  namową  lub  przez  udzielenie  pomocy  doprowadza  człowieka  do  targnięcia  się  na  własne  życie,  podlega  karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

E) Aborcja – przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy
Art. 152 k. k.
§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub 
ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza 
organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

F) Przerwanie lub doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży
Art. 153 k. k.
§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą 
bezprawną  lub  podstępem doprowadza  kobietę  ciężarną  do  przerwania  ciąży,  podlega  karze  pozbawienia  wolności  od  6 
miesięcy do lat 8.
§ 2.  Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1,  gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego  życia poza 
organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

G) Śmierć kobiety ciężarnej jako następstwo przerwania ciąży
Art. 154 k. k.

49



§ 1. Jeżeli  następstwem  czynu  określonego  w  art.  152  §  1  lub  2  jest  śmierć  kobiety  ciężarnej,  sprawca  podlega  karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

H) Nieumyślne spowodowanie śmierci
Art. 155  k. k.
Kto nieumyślne powoduje śmierć człowieka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

I) Ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka – pyt. 4, 5
J) Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu (inne naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia) – pyt.4, 5

K) Uszkodzenia prenatalne
Art. 157a k. k.
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań 
leczniczych,  koniecznych  dla  uchylenia  niebezpieczeństwa  grożącego  zdrowiu  lub  życiu  kobiety  ciężarnej  albo  dziecka 
poczętego.
§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 1. 

L) Udział w bójce lub pobiciu – art. 158 k. k. – pyt. 9
Ł) Udział w bójce lub pobiciu z użyciem broni, noża lub innych niebezpiecznych narzędzi – art. 159 k. k.

M) Narażenie na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia człowieka

N) Narażenie na zakażenie wirusem HIV, chorobą zakaźną
Art. 161 k. k.
§  1.  Kto,  wiedząc,  że  jest  zarażony  wirusem  HIV,  naraża  bezpośrednio  inną  osobę  na  takie  zarażenie,  podlega  karze 
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą 
życiu,  naraża  bezpośrednio  inną  osobę  na  zarażenie  taką  chorobą,  podlega  grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo 
pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w §1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

O) Nieudzielenie pomocy – art. 162 k. k.

Także:
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. (Dz. U. z 
1993 r nr 17, poz. 78 z póź. zm.)

Uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków 
państwa,  społeczeństwa i  obywatela;  uznając prawo każdego do odpowiedzialnego  decydowania o posiadaniu dzieci  oraz 
prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa, stanowi się, co 
następuje:

Art. 1. Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie.

Art. 4a. 
1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania  prenatalne  lub  inne  przesłanki  medyczne  wskazują  na  duże  prawdopodobieństwo  ciężkiego  i 

nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej  jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do 
samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli od początku 
ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu.
4. Do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej 
całkowicie wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku małoletniej powyżej 13 roku życia 
wymagana jest również pisemna zgoda tej osoby. W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda sądu 
opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii. W przypadku kobiety  ubezwłasnowolnionej całkowicie 
wymagana jest także pisemna zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W 
razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
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5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba 
że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stwierdza prokurator.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, kobieta składa pisemne oświadczenie, a ponadto zaświadczenie o odbytej 
konsultacji u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, innego niż dokonujący przerwania ciąży, lub u innej wybranej przez 
siebie  uprawnionej  osoby.  Przerwanie  ciąży może być  dokonane,  jeżeli  kobieta  podtrzymuje  zamiar  przerwania  ciąży po 
upływie 3 dni od konsultacji. 

Art. 4c.
1. Osoby  wykonujące  czynności  wynikające  z  ustawy  są  obowiązane  do  zachowania  w  tajemnicy  wszystkiego,  o  czym 
powzięły wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów.
2. W  razie  zawinionego  ujawnienia  wiadomości,  o  których  mowa  w  ust.  1,  sąd  może  przyznać  osobie  poszkodowanej 
odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

2. Wola pacjenta a lekarski obowiązek ratowania życia

1. Art. 30 ustawy o zawodzie lekarza:     
Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować  
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie 
cierpiących zwłoki. 

Wymóg bezwzględny (nie przewiduje wyjątkowych okoliczności), utwierdza w tym art. 38 ustawy o klauzuli sumienia tj. 
warunków w jakich lekarz m.in. ze względu na swój światopogląd może odmówić udzielenia pomocy pacjentowi. Klauzula 
sumienia jest usankcjonowana prawem „o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30”.

2. Art.162 k.k.  
§1.  Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty  życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu  nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo  
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Konstytucja RP.  
Art. 38.: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. 
Art.  41.:  Każdemu  zapewnia  się  nietykalność  osobistą  i  wolność  osobistą.  Pozbawienie  lub  ograniczenie  wolności  może  
nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Lekarski obowiązek ratowania życia jest wpisany w ustawę, a zatem, można go wypełniać nawet wówczas gdy ogranicza to 
wolną wolę człowieka. Ta wolna wola człowieka nazywana jest w prawie prawem do samostanowienia względnie autonomią 
człowieka i uważana jest obok prawa do życia za najwyższą, konstytucyjną wartość.

4. Art. 192 k.k.:  
Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności  
do lat 2.

Patrz pyt. 3

a) Art. 2 k.k.  
Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny,  
szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

b) Art. 26 k.k.  
§1.  Nie  popełnia przestępstwa,  kto  działa w celu  uchylenia  bezpośredniego  niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek  
dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcane przedstawia wartość  
niższą od dobra ratowanego.
§2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych  w § 1, poświęca  
dobro które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem 
się na niebezpieczeństwo osobiste.

c) Podsumowanie  
Sytuacja prawna relacji lekarz – pacjent nieprzytomny, nie wyrażający przed utratą przytomności zgody na ratowanie życia, 
lub nie wyrażający takiej zgody ale w sposób budzący jej wartość prawną (czy jest świadoma), przedstawia się następująco:

• Człowiek ma zapewnioną konstytucyjnie „prawną ochronę życia”; żadnych odstępstw ; stąd przecież zniesienie w 
Polsce kary śmierci.

• Człowiek  ma  zapewnione  konstytucyjnie  prawo  do  samostanowienia,  jednakże  prawo  to  ograniczać  mogą  inne 
ustawy, „na zasadach” i  w „trybie” w nich ustalonych. Ustawa o zawodzie lekarza jest aktem prawnym spełniającym 
te warunki.
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• Powyższe  układa  się  logiczną  całość  i  wskazuje  na  bezwzględność  lekarskiego  obowiązku  ratowania  życia  i 
uzasadnioną prawnie negację wcześniejszej, bądź wątpliwej prawnie woli pacjenta w sytuacjach opisanych powyżej. 
Lekarz  musi  zatem  w  takich  sytuacjach  podjąć  zabiegi  ratujące  życie,  poświęcając  prawo  pacjenta  do 
samostanowienia.

• Póki świadomość pacjenta jest zachowana, lekarz nie ma prawa działać wbrew jego woli. Gdy jednak pacjent straci 
przytomność, a dalsze zaniechanie działania, zgodne z jego wcześniejszą wolą, stwarza realne zagrożenie śmiercią, 
lekarz jest obowiązany działania podjąć. Działa wówczas w stanie tzw. wyższej konieczności (art. 26 k.k.) – poświęca 
dobro mniejsze (wolna wola pacjenta), ratując dobro większe (życie).

• Niniejszą interpretację zapisów zaburza treść artykułu 192 k.k., a także wpisane do Kodeksu Etyki Lekarskiej zasady 
postępowania lekarza w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta. Treść stosownego artykułu brzmi:

o Art. 32.  1. W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub 
uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych.
2. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych.

5. Stanowiska prawników – karnistów  
różni prawnicy mają różne zdanie na temat woli pacjenta i konieczności ratowania życia, także tłumaczenie się koniecznością 
wyższą jest przez wielu prawników kwestionowana

6. Stanowisko pani profesor:  
Każde działanie lekarza może spowodować jego odpowiedzialność karną:
- gdy podejmie działanie może zostać oskarżony o dokonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art.192 k.k.),
- gdy zaniecha działań może zostać oskarżony o nieudzielenie pomocy człowiekowi w bezpośrednim zagrożeniu życia (art. 
162 k.k.), a nawet, jak twierdzą niektórzy prawnicy, o zabójstwo (art. 148 k.k.)
Nie ulega wątpliwości,  że  przy powyższym wyborze,  należy  wybrać pierwszą wersję,  tym bardziej,  że  działanie  w 
omawianej sytuacji jest wypełnieniem powołania lekarskiego.

3. Interpretacja art. 192 k. k. (artykuł p. prof.)

Art. 192 kk. – komentarze prawników a praktyka lekarska.

Przedsłowie: 
W kodeksie karnym z 1997 roku pojawił się art. 192, penalizujący wykonywanie „zabiegu leczniczego” bez zgody pacjenta. 
Obowiązujący już zatem od kilku lat art. 192 k. k. nie jest powszechnie znany pracownikom służby zdrowia. Wywołał on 
natomiast  bardzo  duże  zainteresowanie  w  naukowym  środowisku  prawniczym  a  poglądy  prawników  co  do  przedmiotu 
ochrony  prawnej  podmiotu  czynu,  zakresu  czynności  objętej  treścią  artykułu  i  innych  norm  prawnych,  decydujących  o 
realizacji tego przestępstwa nie są spójne. Trudności w  interpretacji tego artykułu zmuszają do jak najszybszej nowelizacji 
tego przepisu

W rozważaniach  na  temat  odpowiedzialności  karnej  lekarzy  M. Filar   wyjątkowo  trafnie  stwierdził:  „Mówiąc  z 
pewnym uproszczeniem, lekarz naraża się na tę odpowiedzialność w trzech typowych sytuacjach:

- gdy nie leczy, lecz powinien,
- gdy leczy nie tak, jak powinien,
- gdy leczy, choć nie powinien.”

Tematem niniejszego  opracowania  jest  omówienie  trzeciej  z  wymienionej  sytuacji,  zarówno  z  punktu  widzenia 
prawników – komentatorów tzw. prawa medycznego, jak i z punktu widzenia praktyki z zakresu medycyny sądowej.

Problem „niechcianego” przez pacjenta leczenia nie pojawił się nagle. Taki problem zawsze istniał, jednakże przez 
wiele lat nie przybrał formuły prawnej.

„Model  „paternalistyczny”,  gdzie  pacjent  był  jedynie  przedmiotem procedur  medycznych  podejmowanych  przez 
lekarza w sposób całkowicie lub prawie całkowicie arbitralny, zastępowany jest coraz wyraźniej modelem partnerskim, gdzie 
to  lekarz  i  pacjent  są  równoprawnymi  podmiotami  uczestniczącymi  na  równych  prawach  w  określonych  działaniach 
medycznych”  (4).  Na temat  zakresu dóbr osobistych,  którymi  człowiek winien swobodnie rozporządzać dyskutowano od 
dawna i wiele na ten temat pisano. Wśród dóbr coraz większą wartość przykładano do wolnej woli czyli samostanowienia 
człowieka. Jak twierdzi R. Kędziora (5): ”W sytuacji, w której konieczny jest wybór między wolą pacjenta a ochroną jego 
zdrowia i życia,  w demokratycznym państwie musi decydować prawo do samostanowienia. Takie rozwiązanie postulowali 
prawnicy i mimo sprzeciwów lekarzy za generalną regułę przyjęto konieczność poszanowania woli chorego”.

Na tak przygotowanym gruncie,  w nowym kodeksie karnym (15) ukazał  się  w rozdziale XXIII – Przestępstwa 
przeciwko wolności art. 192 w brzmieniu:

Par.  1.  Kto  wykonuje  zabieg  leczniczy  bez  zgody  pacjenta,  podlega  grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

Par. 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Choć artykuł ten obowiązuje już od kilku lat, nie jest powszechnie znany pracownikom służby zdrowia. Wywołał on 
natomiast bardzo duże zainteresowanie w środowisku prawniczym i piśmiennictwo na jego temat jest już bardzo obszerne. 
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Niestety, poglądy prawników co do interpretacji np. przedmiotu ochrony, podmiotu czynu, zakresu czynności objętej treścią 
artykułu  i  innych  norm  prawnych  decydujących  o  realizacji  tego  przestępstwa  nie  są  zgodne,  a  nawet  niejednokrotnie 
sprzeczne.

Przedmiot ochrony

W uzasadnieniu rządowym projektu kodeksu wyjątkowo mało miejsca poświęcono temu artykułowi. Przyjęto jedynie, 
że: ”...nowością jest przepis chroniący wolność pacjenta przed wykonywaniem zabiegów leczniczych bez jego zgody”. Nieco 
szersze uzasadnienie zawarte jest w komentarzu do części szczególnej k. k. pod redakcją A. Zolla (13). Zawiera ono m. in. 
następujące  informacje:  „Przedmiotem ochrony  w wypadku  czynu  zabronionego  określonego  w art.  192  jest  autonomia 
pacjenta wobec zabiegów leczniczych, przejawiająca się w prawie do samostanowienia o ingerencji medycznej oferowanej 
przez lekarza.  Prawo do samostanowienia wywodzi się z godności  człowieka i jest niezależne od zdolności do czynności 
prawnych”.

W tym miejscu należy sięgnąć do Konstytucji RP (14), a ściślej jej art. 41, który stanowi:

1.  Każdemu  zapewnia  się  nietykalność  osobistą  i  wolność  osobistą.  Pozbawienie  lub  ograniczenie  wolności  może 
nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Art. 41 Konstytucji i 192 k.k. dotyczą tej samej wartości tj. wolnej woli zwanej też prawem do samostanowienia lub 
autonomią człowieka, aczkolwiek art. k. k. w ich węższym ujęciu. Zwraca jednak uwagę formuła dwu tych zapisów.  Zapis 
Konstytucji nie ma charakteru bezwzględnego, przewiduje bowiem odstępstwa od głoszonej zasady tj. możliwość pozbawienia 
bądź  ograniczenia  wolnej  woli  człowieka  w sytuacjach  przewidzianych  ustawowo.  Formuła  art.  192  k.  k.  jest  natomiast 
wyjątkowo arbitralna, nie przewiduje żadnych wyjątków i to musi budzić u lekarza największe wątpliwości. Czy oznacza to 
zatem, że brak możliwości uzyskania od pacjenta wyrażenia jakiejkolwiek woli (np. przywieziony do szpitala nieprzytomny, 
odurzony narkotykami, w stanie wstrząsu) winien uzasadniać a nawet wręcz nakazywać lekarzowi odstąpienie od zabiegów 
ratujących życie?

W komentarzu do k.k. (13) wątpliwość ta wyjaśniona została następująco: „W szczególności art. 32 ust.1. i art. 34 
ust.1 ustawy o zawodzie lekarza, zawierają normy sankcjonowane warunkujące – w zasadzie – legalność zabiegu leczniczego 
bez zgody pacjenta, chroniąc tym samych prawo pacjenta do samostanowienia. Art. 192 wprowadza, w stosunku do tych norm 
sankcjonowanych, normę sankcjonującą. Wynika z tego, że jeżeli ustawa o zawodzie lekarza nie wymaga wyjątkowo zgody 
pacjenta i warunek ten zastępuje zgodą innej osoby lub sądu opiekuńczego albo dopuszcza przeprowadzenie zabiegu w ogóle 
bez uzyskania zgody na jego przeprowadzenie, to w wypadkach tych wyłączona jest także odpowiedzialność z art. 192. Brak 
jest bowiem koniecznej do odpowiedzialności karnej bezprawności czynu.”

Nie jestem prawnikiem i  być  może dlatego  nie rozumiem tego  tłumaczenia;  oznacza  ono bowiem, że radykalna 
formuła tego artykułu w rzeczywistości wcale taką nie jest, o ile inna ustawa stanowi inaczej.

Przywołane w powyższym uzasadnieniu artykuły ustawy o zawodzie lekarza przewidują sytuacje, w których lekarz 
obowiązany jest wykonać zabieg leczniczy bez zgody pacjenta. O takim ustawowym wyjątku mówi przepis konstytucyjny. A 
nie jest  to  jedyny  wyjątek   ustawowego  ograniczenia  woli  pacjenta  w związku z  jego  leczeniem;  zgodnie  z  prawem w 
szczególnych przypadkach może być nie tylko pominięty jego sprzeciw ale nawet zastosowany przymus.

Powyższą wątpliwością zajął się także M. Filar (4): „Powstaje jednak pytanie, wedle jakiego przepisu ocenić sytuację, 
w  której  pacjent  taki  (dorosły  i  nie  ubezwłasnowolniony)  z  przyczyn  faktycznych   (np.  ze  względu  na  fakt,  iż  jest 
nieprzytomny) nie jest w stanie wyrazić jakiejkolwiek decyzji woli w przedmiocie zgody (lub sprzeciwu) na zabieg operacyjny 
albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki  stwarzającej  dlań podwyższone ryzyko;  lekarz zaś uzna, że zwłoka w 
podjęciu  takich czynności groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem, o którym mowa w art. 34. ust. 7. ust. o zaw. lek. Stojąc 
na gruncie czysto formalnym stwierdzić przyjdzie, iż mamy tu do czynienia z przykrą luką prawną”. W konkluzji M. Filar 
uważa,  że  należy w opisywanej  sytuacji  zastosować  się  do  wymogów  artykułu  ustawy,  a  poza  tym lekarz  podejmujący 
wówczas czynności: „...  nie  odpowiadałby i  tak za przestępstwo z art.  192 k.  k.,  chroniłby go bowiem kontratyp  kolizji 
interesów będący swoistym wariantem stanu wyższej konieczności (art. 26 par. 5 k. k.). Z jednej strony ciążyłby bowiem na 
nim prawny obowiązek udzielenia pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie (zagrożony sankcją karną!),  z drugiej  zaś 
obowiązek  uzyskania  zgody  na  taki  zabieg  również  sankcją  taką  zagrożony  (art.  192  k. k.).  W  tej  sytuacji  kolizyjnej 
niewątpliwie  pierwszeństwo zyskuje  pierwszy z  tych  obowiązków, tym bardziej  iż  w oparciu  o potoczne  doświadczenie 
życiowe można domniemać, że gdyby pacjent był przytomny, to by zgody udzielił.”

K.  Daszkiewicz  (2)  uważa,  moim  zdaniem  słusznie,  że  treść  art.  192  k. k.  została  sformułowana  błędnie  :”... 
wprowadzono nowe przestępstwo dotyczące odpowiedzialności karnej lekarza.”.

Obciąża  je  zasadniczy  błąd  na  niekorzyść  lekarzy.  Wolna  wola  człowieka  jest  bowiem ograniczona  zapisem w 
Konstytucji i art. 32 ustawy o zawodzie lekarza, który stanowi, że lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych  wprawdzie 
po  wyrażeniu  zgody  przez  pacjenta  jednak  z  zastrzeżeniem  wyjątków  przewidzianych  w  ustawie.  Konsekwencje  błędu 
popełnionego w art. 192 k. k. mają m.in. dlatego szeroki zakres, że liczne są przepisy prawa, w oparciu o które legalne są 
zabiegi lecznicze podejmowane bez zgody pacjenta. Z jednej strony lekarz, który je wykonuje działa zgodnie z prawem, a z 
drugiej ze względu na zasadniczy błąd w art. 192 k. k. miałby w tych sytuacjach ponosić odpowiedzialność karną?”. Autorka 
tych rozważań wymienia przykłady zgodnego z prawem działania lekarza,  mimo iż pacjent  na takie działanie nie wyraził 
zgody – są to: leczenie osób chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, chorych zakaźnie i wenerycznie, a 
najlepszym  przykładem jest  wykonanie  zabiegu  operacyjnego  u  skazanego,  wbrew  jego  woli.  Również  sytuacja  grożąca 
bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty  życia  uzasadnia,  zdaniem  w/w  (z  czym  również  z  całym  przekonaniem  się 
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zgadzam),  działanie  lekarza  bez  uzyskania  zgody,  gdyż  lekarz  działa  wówczas  w  stanie  wyższej  konieczności  (wielu 
prawników  ma  inne  zdanie;  uważają  bowiem,  że  przy  przyjęciu  takiej  możliwości  lekarz  uzyskałby  pełną  władzę  nad 
pacjentem). Konkluzja wynikająca z powyższych wywodów – by formuła art. 192 k. k. była zgodna z innymi obowiązującymi 
lekarza  przepisami  prawa  i  zasadami  wykonywania  zawodu  lekarza,  konieczna  jest  jak  najszybsza  nowelizacja  poprzez 
dopisanie „ o ile inne ustawy nie stanowią inaczej”.

 Argumentacja K. Daszkiewicz jest  logiczna i przekonująca w porównaniu do zacytowanego wyżej uzasadnienia 
zawartego w Komentarzu K.K. (13). Autor komentarza próbuje podważyć jednoznaczność zapisu k. k. przywołując sprzeczne 
z nim zapisy innej, obowiązującej ustawy; nie jest to dla mnie zrozumiałe i logiczne. Jedynym bowiem wytłumaczeniem treści 
art. 192 k.     k. jest błąd ustawodawcy; nie może jej uzasadniać żadna karkołomna interpretacja.  

Przy rozważaniach o możliwościach wykonywania przez lekarza zabiegów leczniczych bez zgody pacjenta omówić 
należy jeszcze jeden, bardzo ważny problem. Dotyczy on przypadków pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, 
którzy tracą przytomność, lecz przed tym nie wyrażali zgody na zabiegi lecznicze. Art. 30 ustawy o zawodzie lekarza nakłada 
na  lekarza  obowiązek  ratowania  życia  w  takich  sytuacjach  i  to  bez  żadnych  wyjątków.  Art.  192  k. k   zabrania  mu 
wykonywania zabiegów leczniczych bez zgody pacjenta, co miałoby wówczas miejsce.  Poglądy prawników na ten temat są 
skrajnie  różnie.  Wynika  z  nich  jednak  (10,  9),  że  każda  decyzja  lekarza  w  tej  sytuacji  może  zaprowadzić  go  na  ławę 
oskarżonych. Gdy podejmie zabiegi lecznicze bez zgody pacjenta, może być oskarżony właśnie z art. 192. Gdy nie podejmie 
zabiegów (z winy umyślnej), może zostać oskarżony o znacznie cięższe przestępstwo tj. nie udzielanie pomocy człowiekowi 
znajdującemu  się  w  bezpośrednim  niebezpieczeństwie  utraty  życia  (art.  162  k.k.),  a  nawet  usiłowania  zabójstwa  bądź 
zabójstwo. We wszelkich kontaktach z lekarzami i studentami medycyny przedstawiałam pogląd, że dla lekarza najwyższą 
wartością  jest  życia  człowieka  i  dla  jego  ratowania  winni  poświęcać  dobro  –  moim zdaniem mniejsze  –  tj.  prawo  do 
samostanowienia. Przegląd poglądów prawników (10) utwierdził mnie w tym przekonaniu a niezależnie od tego zadziwił 
skrajnością interpretacji  zapisów,  które  przecież  lekarz  ma w praktyce  stosować by bezpiecznie pod względem prawnym 
wykonywać zawód. Czy nie jest możliwym, by prawnicy najpierw uzgodnili stanowiska a następnie formułowani prawo a nie 
odwrotnie? Doskonałym podsumowaniem powyższych rozważań będzie stanowisko T. Dukiet – Nagórskiej (3): „...w ocenie 
stanu prawa nie można pominąć kwestii  spójności pomiędzy ustawami określającymi obowiązki personelu medycznego a 
ustawami wytyczającymi zakres uprawnień pacjenta,  bowiem te akty prawne powinny pozostawać w harmonii. ...  System 
prawny w którym występuje w tym względzie rozbieżność, jest wadliwy”.

Podmiot czynu (sprawca)

Wydawałoby się, że odpowiedź na pytanie, kto może być sprawcą przestępstwa określonego w art. 192 k. k. jest 
prosta. Jest bowiem w nim mowa o zabiegu leczniczym i pacjencie, a zatem postępowaniu legalnym, związanym z zawodami 
chroniącymi zdrowie i życie ludzkie i osoba z poza tych zawodów nie może być kojarzona z wykonywaniem „zabiegów 
leczniczych”. Stanowiska prawników nie są jednak zgodne.

W komentarzu do k.k. pod red. A. Zolla (13) przyjęto: „Przestępstwo z art. 192 należy zaliczyć do przestępstw 
powszechnych. Wprawdzie najczęściej podmiotem tego przestępstwa będzie osoba uprawniona do wykonywania świadczeń 
medycznych (lekarz, pielęgniarka), ale jego podmiotem może być także osoba, która takich uprawnień nie posiada. Zachodzić 
będzie wtedy zbieg między art. 58 par. 1 lub 2 ustawy o zawodzie lekarza i art. 192”.

A. Marek (7) ma inny pogląd : „Z użytych w art. 192 par.1 określeń „zabieg leczniczy” i „pacjent” wynika, że 
podmiotem omawianego przestępstwa może być jedynie osoba uprawniona do wykonywania czynności leczniczych (lekarz, 
felczer, w zakresie zabiegów prostych także pielęgniarka), dla której osoba poddana zabiegowi jest „pacjentem”... szersza 
wykładnia, według której podmiotem tego przestępstwa może być każdy, kto podejmuje się zabiegu leczniczego bez zgody 
osoby poddanej zabiegowi... jest wątpliwa, gdyż traktuje zbyt dowolnie wymienione znamiona dowodowe”. Podobne 
stanowisko reprezentuje M. Filar (4). M. Mozgawa, M. Kanadys – Marko (8) uważają tak samo: ”Znamieniem, którego 
interpretacja wywołuje w doktrynie wiele sporów jest podmiot tego przestępstwa. Zdaniem jednych należą doń jedynie osoby 
upoważnione do wykonania zabiegu leczniczego, którymi są zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza tylko lekarze. Zdaniem 
drugich, podmiotem takim może być każda osoba, a więc zarówno lekarz czy pielęgniarka, jak i osoba nieuprawniona do 
wykonywania świadczeń medycznych. ... istnieje jeszcze trzecie stanowisko ... że podmiotem tego przestępstwa może być 
tylko osoba uprawniona do wykonywania czynności leczniczych (jest nim nie tylko lekarz, ale również pielęgniarka, położna 
czy felczer), dla której osoba poddana zabiegowi jest „pacjentem” Autorzy, za słuszny uważają ta trzecią interpretację.

Z. Banaszczyk i in. (1) stoją jednak w opozycji  do powyższych stanowisk i podzielają stanowisko A. Zolla (13): 
„Podmiotem zdolnym do popełnienia przestępstwa z art. 192 par.1 k.k. jest nie tylko lekarz, ale każdy inny członek personelu 
medycznego, a także dowolna osoba spoza kręgu tego personelu (w tym znachor).
      Z tym ostatnim poglądem nie może zgodzić się ani lekarz ani pielęgniarka – zrównuje on bowiem ich legalną działalność z 
działalnością znachora, który tak jak oni – w majestacie prawa – może mieć pacjentów i wykonywać zabiegi lecznicze, choć 
ich czynności są nielegalne.

Czynność sprawcza – pojęcie zabiegu leczniczego

Dla  lekarza i innych pracowników służby zdrowia określenie „zabieg leczniczy’ jest jednoznaczne. Słowo „zabieg” 
oznacza czynność, połączoną z różnego rodzaju interwencją w ciało pacjenta, natomiast „leczniczy” oznacza cel takiego 
zabieg – ma on leczyć czyli niweczyć skutki choroby lub stanu pourazowego. Dla prawników nie jest to jednak takie proste 
i ich interpretacje nawet i w tym zakresie są niespójne.

L. Kubicki wyraża pogląd  (6): „Pojęcie to wyrażać może zarówno działania polegające na badaniu stanu zdrowia, 
tzn. najszerzej rozumiana diagnostykę, całokształt działalności profilaktycznej, wszelkie postępowanie terapeutyczne (w tym 
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pobranie przeszczepu od osoby zdrowej), rehabilitacyjne, jak tez postępowania związane z pracami badawczymi w dziedzinie 
medycyny,  farmakologii,  fizjologii  i  biologii,  także  badania  połączone  z  eksperymentem.  Zabiegiem  „leczniczym”  –  w 
rozumieniu omawianego przepisu – jest także taki zabieg medyczny nie spełniający funkcji leczniczej sensu stricto (jak np. 
zabieg  z  zakresu  chirurgii  kosmetycznej),  czy  też  dopuszczalny prawnie  zabieg  przerwania  ciąży  dokonywany  z  innych 
wskazań, niż medyczne), który uznawany jest w obowiązującym systemie prawnym za czynność o charakterze medycznym”.

Inną interpretację przedstawia M. Filar (4): „Zabiegiem leczniczym w rozumieniu art. 192 k. k. jest każdy zabieg 
lekarski  przybierający  formę  czynności  leczniczej  (terapeutycznej)  lub  czynności  lekarskiej  (nie  terapeutycznej), 
podejmowany w stosunku do pacjenta na etapie profilaktyki, diagnozy, terapii i rehabilitacji, który ze względu na właściwą mu 
technikę  medyczną  łączy się  z  naruszeniem integralności  cielesnej  pacjenta  poprzez  naruszenie  jego  tkanki  cielesnej  lub 
fizycznym inwazyjnym wniknięciem w jego ciało bez  naruszenia tej tkanki”.

Podobne, choć nie takie same zdanie ma R. Kędziora (5), który polemizuje ze stanowiskiem reprezentowanym przez 
L.  Kubickiego  (6):  „Zabiegiem  będzie  czynność  lekarska  powodująca  bezpośrednie  naruszenie  powłoki  cielesnej  albo 
naruszenie tkanki mięśniowej, kostnej czy mózgowej,  przez umieszczenie przyrządów medycznych w ciele bez naruszenia 
jego  zewnętrznej  powłoki....  Nie  należy  pojęcia  tego  utożsamiać  z  jego  szerokim  rozumieniem  (...)  (tzn.  obejmującym 
diagnozę, terapię i profilaktykę chorób) (...).  Przyjęcie takiego ujęcia prowadziłoby do sytuacji, w której lekarz nie miałby 
nawet prawa do postawienia diagnozy bez uzyskiwania zgody na tę czynność. Oczywiście takie uregulowanie byłoby nie do 
przyjęcia i uniemożliwiłoby pracę lekarza”.

Najbliższą mi interpretację przedstawia S. Rutkowski (9): „Zabieg leczniczy jest czynnością prawną,  jeżeli został 
wykonany w celu leczniczym.  Zabieg leczniczy niewątpliwie powinien być podjęty w celu uzdrowienia chorego, ratowania 
życia,  ulżenia cierpieniom. Nie jest czynnością leczniczą zabieg transplantacji w stosunku do dawcy (np. pobranie nerki). 
Zabieg taki ma charakter leczniczy, ale tylko w stosunku do biorcy. Nie ma również charakteru leczniczego pobranie krwi od 
oskarżonego dla celów postępowania karnego.  Są zabiegami lekarskimi, ale nie leczniczymi takie czynności  jak sztuczne 
zapłodnienie,  eutanazja,  sterylizacja,  spędzenie płodu ze wskazań ekonomicznych  lub społecznych  itd.  Na wykonywanie 
zabiegów nieleczniczych pozwalają lub ich zabraniają przepisy szczególne”

Zdaniem E. Zielińskiej (12): „...lekarz, który bez zgody pacjenta udzielił świadczenia medycznego, podlegać będzie 
odpowiedzialności karnej. Podstawy tej odpowiedzialności mogą być jednak zróżnicowane w zależności od wykonanego bez 
zgody świadczenia. W przypadku zabiegu leczniczego lekarz będzie odpowiadał z przepisu art. 192 k. k. z 1997 r . (o ile 
pokrzywdzony złoży wniosek o ściganie). W przypadku zaś innego świadczenia medycznego tzn. nie mającego charakteru 
terapeutycznego,  może  ponieść  odpowiedzialność  z  jednego  z  przepisów  k. k.  za  przestępstwo  przeciwko  wolności  lub 
przeciwko życiu i zdrowiu...”

Oponentem do powyższego stanowiska jest A. Zoll (13): „Czynność wykonawcza, jako znamię przestępstwa z art. 
192, polega na wykonywaniu zabiegu leczniczego. Pojęcie zabiegu leczniczego, na gruncie art. 192, ujęte zostało szeroko, 
obejmując  zarówno  zabiegi  dokonywane  w ramach  rutynowych  świadczeń  medycznych,  jak  i  zabiegi  eksperymentalne, 
zarówno lecznicze, jak i badawcze (...). Zabieg leczniczy, o którym mowa w art. 192, może mieć charakter diagnostyczny, 
terapeutyczny lub profilaktyczny”.

Co z powyższego przeglądu stanowisk prawników wynika? Należy znów stwierdzić, że ich zdania są podzielone a 
nawet  skrajne.  Najbardziej  niezrozumiałe  jest  poszerzanie  „leczniczego”  celu  zabiegu  na  również  profilaktyczny, 
diagnostyczny a nawet badawczy. Nie do przyjęcia jest pojęcie „zabiegu leczniczego” prezentowane przez L. Kubickiego (6). 
W Jego interpretacji  określenie to oznacza wszelką czynność medyczną a zatem nawet zebranie wywiadu wymagałoby zgody 
pacjenta. Interpretacja M. Filara (4) utożsamia pojęcie  „zabiegu leczniczego” z  „zabiegiem lekarskim” a zatem wprowadza 
poszerzenie pojęcia, aczkolwiek zdecydowanie węższe od L. Kubickiego. Wobec powyższych niespójności interpretacyjnych 
nasuwa się pytanie – dlaczego ustawodawca nie zastosował w treści art. 192 k. k. innego określenia tj. „czynność medyczna” 
albo „zabieg lekarski”. Wywołałyby one z pewnością  różnice interpretacyjne, ale być może mniejsze niż określenie „zabieg 
leczniczy”.  Uważam,  że  lekarze,  którego  przecież  artykuł  ten dotyczy,  winni  określenie  „zabieg  leczniczy”  rozumieć  po 
„lekarsku” tzn. zgodnie z nazewnictwem obowiązującym w medycynie.

Zasady wyrażania zgody

To bardzo obszerne zagadnienie, przekraczające ramy niniejszego opracowania i – wyjątkowo – poglądy prawników 
w tym zakresie są w zasadzie zgodne. Z punktu widzenia lekarza niepokoi mnie możliwość udowodnienia przed sądem faktu 
wyrażenia  przez  pacjenta  zgody na  niektóre  zabiegi  lecznicze.  Ustawa o  zawodzie  lekarza  (16)  wymaga  bowiem zgody 
pisemnej jedynie na „zabieg operacyjny lub zabieg diagnostyczny i leczniczy, stwarzający podwyższone ryzyko dla pacjenta” 
(art. 34 ust. 1.). Natomiast w innych przypadkach zgoda „może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie ... zachowanie, 
które  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  wskazuje  na  wolę  poddania  się  proponowanym  przez  lekarza  czynnością 
medycznym’ (art.  32 ust. 7).  Zabiegiem leczniczym jest niewątpliwie infekcja tj.  dożylne lub domięśniowe podanie leku. 
Pacjent na wypowiedź lekarza lub pielęgniarki „zrobię zastrzyk” kiwnął głową – jak to udowodnić przed sądem?

Po  powyższych  rozważaniach  teoretycznych,  należałoby  zastanowić  się  czy  możliwość  oskarżenia  lekarza  lub 
pielęgniarki z art. 192 jest realna? W naszej praktyce spotkałam się kilkakrotnie ze zleceniem przez sąd lub prokuratora oceny,  
czy forma wyrażenia zgody na zabieg operacyjny  przez pacjenta była  zgodna z wymogami  ustawy o zawodzie lekarza i 
sprawy te są ciekawą kazuistyką.

Dochodzić w praktyce bowiem może do kolizji dwu wymogów: wymogu leczenia zgodnego z zasadami aktualnej 
wiedzy medycznej i wymogu respektowania woli pacjenta. Lekarz może nie popełnić błędu leczniczego lecz błąd "formalny". 
Uważam, że w obecnym stanie prawa medycznego należy pojęcie błędu lekarskiego poszerzyć o nowy jego rodzaj – tj. błąd 
lekarski "formalny".
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M. Mozgawa, M. Kanys-Marko (8) przedstawiają wyniki badań empirycznych za lata 1999 – 2001. Badaniami objęto 
wszystkie prokuratury w Polsce i ustalono, że w okresie tym wystąpiło jedynie 9 (dziewięć) spraw dotyczących art. 192 k. k. 
Pięć z nich umorzono (trzy z powodu braku znamion czynu przestępnego, dwa z powodu braku wniosku o ściganie).
Dotyczyły one:

- usunięcia zęba,
- usunięcia „fragmentu miąższu piersi”,
- usunięcia tarczycy,
- wykonania „testu papawerynowego” (iniekcja w prącie),
- amputacji palca ręki,
- pobrania „płynu z kręgosłupa” ( 2 przypadki).

Pozostałe dwa budzą wątpliwości, czy dokonano w ogóle „zabiegu leczniczego”. Jeden to „umieszczenie w szpitalu 
psychiatrycznym”,  drugi  dotyczy pacjenta  chorego  psychicznie,  który zgłosił  „odprowadzanie  mleczu z  kręgosłupa  przez 
penis”.

Na zakończenie  przytoczę  stanowisko  lekarza  klinicysty.  T.  Tołłoczko (11),  który  uważa,  że:  ”Przeprowadzenie 
zabiegu bez zgody w pełni świadomego chorego byłoby niewątpliwie działaniem bezprawnym. Lekarz stałby się w takim 
przypadku przestępcą przeciwko wolności i autonomii chorego. Rozważmy jednak sytuację, w której w stanie bezpośredniego 
zagrożenia życia chory nie wyraża zgody na operację, a tylko operacja może mu jego życie uratować ... w okresie gdy stracił 
on  przytomność  ...  chirurdzy  aby  być  w  zgodzie  z  własnym  sumieniem,  dostrzegają  lekarskie  i  moralne  wskazania  do 
wykonania  ratującej  życie  operacji  nie  zastanawiając  się  nad  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawnymi.  ...  Na 
zastanawianie  się  nad  aktualnymi  przepisami  i  odpowiednimi  paragrafami  chirurg  wielokrotnie  zresztą  zupełnie  nie  ma 
czasu...”.

Należy do tego dodać: zwłaszcza, że w zasadzie nie wiadomo jak należy rozumieć te obowiązujące przepisy.

4. Ogólne zasady kwalifikacji uszkodzeń ciała dla celów ustawodawstwa karnego

Karna kwalifikacja obrażeń ciała
Kodeks krany przyjmuje trójstopniowy podział uszczerbku na zdrowiu w zależności od jego ciężkości. 
Ciężki uszczerbek na zdrowiu – art. 156 k. k.
Średni uszczerbek na zdrowiu – art. 157 § 1.
Lekki uszczerbek na zdrowiu – art. 157 § 2.

Karna kwalifikacja skutków uszkodzeń ciała dokonywana jest przez biegłego lekarza na podstawie sądowo-lekarskiego 
badania osoby pokrzywdzonej, dokumentacji medycznej, analizy okoliczności zdarzenia.

Lekarz klinicysta wierzy pacjentowi w zgłaszane przez niego skargi. Jego rolą, jest leczenie a więc wyeliminowanie objawów 
choroby.
Medyk sądowy opiniując musi wątpić w zgłaszane subiektywne objawy i szukać sposobów na ich obiektywizację.

Zasady karnej kwalifikacji uszkodzeń ciała to:
 obiektywizacja subiektywnych objawów zgłaszanych przez pokrzywdzonego, a w przypadku braku takiej możliwości 
odrzucenie ich jako niemożliwych do weryfikacji
   stosowanie się do prawnej zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść sprawcy (in dubio pro reo)
  wnioskowanie o przyczynie uszkodzeń ciała i występowaniu objawów z nim związanych z wykorzystaniem 
poprawnego logicznie związku przyczynowego (związek bezpośredni potwierdzony testem warunku koniecznego conditio  
sine qua non)

Kwalifikacja karna obrażeń – nowy k. k.
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,* choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej 
choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia 
lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do 12.
* zmieniony przez ustawę z dn.03.01.2003 (Dz. U. 199, poz. 1935) obowiązuje od 08.12.2003

Kwalifikacja karna obrażeń – stary k. k.
Art. 155. § 1. Kto:
1) pozbawia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia albo,
2) powoduje inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę zazwyczaj zagrażającą życiu, trwałą 
chorobę psychiczną, trwałą całkowitą lub znaczną niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub 
zniekształcenie ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
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§ 2. Jeżeli sprawca nieumyślnie powoduje ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia ,podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 5

Kwalifikacja karna obrażeń – nowy k. k.
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał 
dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.
§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba 
najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

Kwalifikacja karna obrażeń – stary k. k.
Art. 156. § 1. Kto powoduje inne niż określone w art. 155 uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia człowieka, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 nie spowodował naruszenia czynności narządu ciała na czas powyżej dni 7 sprawca podlega  
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu nieumyślnie powoduje uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowi ,podlega karze pozbawienia wolności  
do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 4. Ściganie czynu określonego w § 2 oraz czynu określonego w § 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała nie trwało 
dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Czynnikiem wyróżniającym ciężki uszczerbek na zdrowiu jest charakter uszkodzeń ciała (treść art. 156). Czynnikiem 
rozgraniczającym średni i lekki uszczerbek jest czas trwania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.
Czas ten nie jest to równoznaczny z:
  czasem gojenia obrażeń lub występowania subiektywnych dolegliwości
  długością leczenia lub hospitalizacji
  czasem niezdolności do pracy

Naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia to pojęcia czynnościowe. Pojęcia anatomiczne (uszkodzenie ciała, 
obrażenie ciała) zostały praktycznie wyeliminowane z przepisów karnych. Ustawodawca podkreśla w ten sposób indywidualny 
dla konkretnej osoby pokrzywdzonej skutek czynu sprawcy. 
Naruszenie czynności narządu ciała to przemijające lub trwałe, częściowe lub całkowite zniesienie fizjologicznych czynności 
grupy tkanek pełniących określoną funkcję (narząd).
Rozstrój zdrowia to zespół patologicznych zjawisk ogólnoustrojowych lub dotyczących części organizmu i związane z tym 
objawami np.: podwyższona temperatura ciała, dreszcze, stany septyczne, bóle, zawroty głowy itp.
Wobec szerokiej medycznej definicji zdrowia i choroby (WHO), z sądowo-lekarskiego punktu widzenia należy przyjąć, że 
rozstrojem zdrowia może być każda zmiana parametrów fizjologicznych, biochemicznych lub o charakterze doznań 
psychicznych w bliżej niesprecyzowanym miejscu organizmu (lub w konkretnym narządzie), która spełnia następujące 
kryteria:
  została zobiektywizowana
  wykracza poza zakres fizjologicznej reakcji kompensacyjno – adaptacyjnej
  jest skutkiem konkretnego, szeroko rozumianego urazu (tzn. można wykluczyć jego etiologię chorobową, wpływ 
wcześniejszego urazu oraz tendencji agrawacyjno – symulacyjnych).

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej – nowy k. k.
Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony 
odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Przestępstwa przeciwka czci i nietykalności cielesnej – stary k. k.
Art. 182. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, nie pozostawiają lub pozostawiając 
tylko nieznaczne ślady na ciele podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny, 
§ 2. Jeżeli czyn wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem 
nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Cel oględzin – ustalenie:
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 rodzaju obrażeń (obrzęk, zaczerwienienie, siniec, otarcia naskórka, rany, uszkodzenia kośćca i narządów),
 kwalifikacja stopnia ciężkości obrażeń (art. k. k. 156, 157, 217),
 rodzaju narzędzia który spowodował obrażenia (identyfikacja grupowa i indywidualna),
 czasu powstania obrażeń (jednoczasowość, wieloczasowość),
 okoliczności powstania obrażeń (zgodność obiektywnych ustaleń z wywiadem i ustaleniami dochodzeniowymi)

Przyczyny niepowodzeń opiniodawczych:
  brak możliwości obiektywizacji objawów uszkodzenia ciała lub ustalenia poprawnego związku przyczynowego z 
czynem sprawcy,
 upływ czasu od zdarzenia (gojenie się obrażeń niweczy ich pierwotny charakter),
  opracowanie chirurgiczne ran, przy braku ich dokładnego opisu w dokumentacji lekarskiej,
  niedokładne zapisy w historii choroby w przypadku dokonywania oględzin po pewnym czasie,
  nakładanie się zmian urazowych na istniejące już wcześniej chorobowe lub pourazowe (niemożność oceny stopnia 
naruszenia czynności narządu ciała związanej wyłącznie z ocenianym urazem),
  niemożność wykluczenia doznania urazów nie pozostawiających śladów (urazy, zadane narzędziem tępym w 
osłonięte odzieżą części ciała, urazy głowy nie powodujące zmian w zewnętrznych warstwach skóry),
  uchybienia w postępowaniu  przygotowawczym (nie dokonanie oględzin miejsca zdarzenia, nie zabezpieczenie 
śladów biologicznych, brak dokumentacji lekarskiej).

5. Ogólne zasady kwalifikacji uszkodzeń ciała dla celów odszkodowawczych

Uszczerbek na zdrowiu:
 Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, lub narządu, które powoduje 
upośledzenie ich czynności nie rokujące poprawy.
 Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się upośledzenie czynności organizmu lub narządu, trwające powyżej 6 
miesięcy, ale mogące ulec poprawie.

Cel badanie – ustalenie:
 stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 rokowań na przyszłość,
 konieczności dodatkowego odżywiania się,
 konieczności specjalistycznego leczenia poza ubezpieczeniem,
 stopnia i długotrwałości odczuwania bólu,
 zmniejszenia szans życiowych,
 odpowiedzi na wszelkie pytania sądu.

USTALANIE USZCZERBKU NA ZDROWIU
PODSTAWY PRAWNE:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH ORAZ MINISTRA ZDROWIA I 
OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 1975 r.
w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, 
w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych.
(Dz. U. NR 36, poz. 199, z dnia 10 listopada 1975 r.)
 załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia I Opieki społecznej z 
17.10.1975
Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu  

 tabela str. 278, Raszeja z 1993 r.
 określa stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 w znacznym stopniu ułatwia lekarzom orzekającym jednolitą ocenę stanu zdrowia osoby badanej
 poszczególne firmy ubezpieczeniowe posiadają własne tabele wg których biegli orzekają w sprawie skutków 
nieszczęśliwych wypadków

6. Prawne pojęcie zeszpecenia i zniekształcenia ciała

1. Stany, w których występują wyraźnie widoczne zmiany na zwyczajowo odsłoniętych częściach ciała.
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2. Poważne zeszpecenia: naruszają ogólnie przyjęte poczucie estetyki
→ rozległe blizny na twarzy, szyi, rękach
→ ubytki małżowin usznych, nosa
→ zaburzenia w ruchach twarzy – porażenie nerwu twarzowego
→ znaczne przykurcze i zaniki w obrębie rąk
Istotny czynnik w ocenie zeszpecenia to wiek, płeć, zawód i stan cywilny osoby pokrzywdzonej → subiektywność oceny 
zeszpecenia

3. Poważne zniekształcenie: wyraźne odchylenie od prawidłowego kształtu anatomicznego ciała lub jego części
→ utrata palców rąk lub ich części jeśli nie powoduje ciężkiego kalectwa a poważnie zniekształca wygląd kończyny
→ widoczne skrócenie/skrzywienie kończyny
→ duży ubytek kostny – zwłaszcza czaszki
→ znaczne skrzywienie kręgosłupa, zniekształcenie miednicy jeżeli nie stanowi ciężkiego kalectwa

PODSTAWY PRAWNE: ORZECZNICTWO W SPRAWACH KARNYCH, KWALIFIKACJA KARNA OBRAŻEŃ – 
NOWY KODEKS KARNY

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,* choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej 
choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia 
lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do 12.
* zmieniony przez ustawę z dn.03.01.2003 (Dz. U. 199, poz. 1935) obowiązuje od 08.12.2003

STARY KODEKS KARNY    (dla porównania różnic)  
Art. 155. § 1. Kto:
1) pozbawia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia albo,
2) powoduje inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę zazwyczaj zagrażającą życiu, trwałą 
chorobę psychiczną, trwałą całkowitą lub znaczną niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub 
zniekształcenie ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca nieumyślnie powoduje ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia ,podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 5.

7. Najcięższe uszkodzenia ciała według ustawodawstwa karnego

 art.156 k.k.
 pozbawienie wzroku (zalicza się tu również zachowanie wyłącznie poczucia światła)
 pozbawienie słuchu
 pozbawienie mowy
 pozbawienie zdolności płodzenia
 ciężka nieuleczalna choroba – HIV, nieodwracalna nerczyca po zatruciu rtęcią
 ciężka długotrwała choroba – powyżej 6 m-cy np. złamanie kończyny wymagające wielu operacji naprawczych
 choroba zagrażająca życiu – np. krwotok w następstwie ran drążących
 trwała choroba psychiczna – np. pourazowe zaburzenia psychiczne
 trwała całkowita lub znaczna niezdolność do wykonywania zawodu
 trwałe zeszpecenie lub zniekształcenie
 usunięcie uszkodzenia ciała przez pokrzywdzonego przed procesem nie zmienia kwalifikacji czynu oskarżonego – 

usunięcie zeszpecenia podczas operacji plastycznej itp.

8.  Pojęcie prawne naruszenia czynności narządu ciała – w odniesieniu do przepisów Kodeksu Karnego

 art. 156 par. 2
 w wyniku uszkodzenia ciała lud rozstroju zdrowia ulega zniesieniu czynność jakiegoś narządu lub układu czyli np. 

złamanie kości przedramienia lub nawet paliczka daje naruszenie czynności narządu chwytnego – ręki; wybicie zęba 
– naruszenie czynności narządu żucia itp., zatem narząd staje się niezdolny do prawidłowego działania zgodnego z 
przeznaczeniem

9. Zabójstwo i uprzywilejowane formy pozbawienia życia według Kodeksu Karnego

Pozbawienie życia człowieka to zabójstwo, choć jego formy uwzględnione w kodeksie karnym są różnorodne, aczkolwiek 
wszystkie karalne. W prawie polskim nie ma określenia „morderstwo”.
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Art. 148 k.k. – zabójstwo, patrz pyt. 1
Art. 150 k.k. – eutanazja
Art. 151 k.k. – pomoc przy samobójstwie
Art. 155 k.k. – nieumyślne spowodowanie śmierci

Decydujące znaczenie dla oceny prawnej ma charakter czynu i ustalenie czy sprawca miał świadomość skutków tego czynu i 
na nie się godził.

Ten czyn przestępny niejednokrotnie przypisywany jest lekarzom, popełniającym błąd lekarski i dotyczy przypadków, w 
których doszło do śmierci pacjenta. Przypadki takie dotyczyły osób z zazwyczaj grożącymi śmiercią bądź śmiertelnymi 
urazami lub schorzeniami, przy leczeniu których lekarze popełnili błędy, ale nie te błędy doprowadziły do zgonu. Mogły one 
co najwyżej zmniejszyć lub zniweczyć szansę przeżycia, o ile w ogóle takowa była. Natomiast np. nieprawidłowe prowadzenie 
porodu w wyniku czego dochodzi do śmierci kobiety (np. nie rozpoznanie mimo objawów pęknięcia macicy i nie dokonanie 
zabiegu operacyjnego) spełnia warunki nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Art. 158.
§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo nastąpienie skutków określonych w art. 156 par. 1 lub 157 par. 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10.

Jest to śmierć w wyniku pobicia, nie jest to zabójstwo uprzywilejowane ze względu na charakter czynu, ale z powodu:
• niemożności ustalenia konkretnego sprawcy śmiertelnego urazu, gdy w zdarzeniu brało udział kilka osób,
• miało miejsce pobicie a sprawca nie godził się na skutek śmiertelny.

Wyłączenie odpowiedzialności karnej także przy przestępstwie pozbawienia życia:

Art. 25.
§1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro 
chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny 
do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia 
usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

Art. 26.
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek 
dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość 
niższą od dobra ratowanego.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w par. 1. poświęca 
dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§ 3. W razie przekroczenia granic stany wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 
odstąpić od jej wymierzenia.
§ 4. Przepisy § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem 
się na niebezpieczeństwo osobiste. 

Art. 31.
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia 
czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.
§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w 
znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w  stan nietrzeźwości lub odurzenia lub powodujący wyłączenie 
lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał lub mógł przewidzieć.

DZIECIOBÓJSTWO (patrz też pyt. 23)

Występek dzieciobójstwa to realizacja art. 149 k. k.
Art. 149 k.k.: Matka , która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dzieciobójstwo jest zatem uprzywilejowaną formą pozbawienia życia ze ścisłym określeniem ofiary i sprawcy. 
Uprzywilejowanie polega na zagrożeniu sprawcy znacznie niższą karą niż dla sprawcy zwykłej zbrodni zabójstwa.
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Czynności medyczno – sądowe odgrywają zasadniczą rolę w ustalaniu dowodów na dokonanie dzieciobójstwa. Zwłoki 
noworodków podlegają bowiem obligatoryjnie sekcji sądowo – lekarskiej, a sekcja taka musi odpowiedzieć na pytania:

• czy sekcjonowane zwłoki są zwłokami noworodka (obecność pępowiny, mazidła płodowego, meszku płodowego, 
smółki w jelitach),

• czy noworodek był dojrzały (odpowiednie cechy fizyczne, prawidłowo rozwinięte narządy płciowe, paznokcie, jądra 
kostnienia itp.),

• czy noworodek urodził się żywy i o ile tak, jak długo żył (wynik prób życiowych płucnej i żołądkowo – jelitowej, 
wynik badania histopatologicznego płuc),

• co było przyczyną śmierci noworodka (omówienie poniżej),
• czy po urodzeniu udzielono noworodkowi odpowiedniej pomocy (podwiązanie pępowiny, obmycie itp.).

Odpowiedź na te pytania uzależniona jest przede wszystkim od stanu zwłok tzn. stanu zmian rozkładowych.  Niejednokrotnie 
zwłoki znajdowane są w stanie daleko posuniętego rozkładu, możliwe jest wówczas np. na podstawie długości długich 
ustalenie długości ciała noworodka a tym samym jego wieku płodowego. Niemożliwe jest natomiast ustalenie czy urodził się 
żywy, jak długo żył i co było przyczyną jego śmierci. W takich przypadkach ustalenie matki jest zazwyczaj niemożliwe, 
zwłaszcza jeżeli porzuciła ona zwłoki noworodka z dala od miejsca zamieszkania.

Badania DNA stworzyły obecnie możliwości jednoznacznego ustalenia matki dziecka, w ubiegłych latach musiały być inne, 
mocne dowody na macierzyństwo danej kobiety. Zazwyczaj były to zeznania świadków np. sąsiadek, podejrzewających ciążę i 
zaniepokojonych „zniknięciem brzucha i brakiem dziecka”. W wielu jednak przypadkach niewątpliwego ustalenia matki, 
sąsiedzi a nawet członkowie rodziny zeznają, że nie zauważyli niczego podejrzanego w wyglądzie kobiety.

Rozróżnia się dwie formy dzieciobójstwa: czynne i bierne. Czynne polega na różnego rodzaju działaniu matki 
doprowadzającym do śmierci noworodka. Bierne na pozostawieniu go bez jakiejkolwiek pomocy  tzn. nie zapewnienie mu 
ciepła, pożywienia i utrzymania w czystości.

Forma dzieciobójstwa  decyduje o przyczynie śmierci noworodka. Najczęstszymi przyczynami jego śmierci przy 
dzieciobójstwie czynnym jest uraz mechaniczny albo uduszenie gwałtowne. Działanie matek bywa okrutne: na sekcji zwłok 
stwierdza się np. liczne rany kłute, poderżnięcia gardła, obrażenia głowy wskutek uderzeń o twardą powierzchnię, obrażenia 
wielonarządowe wskutek wyrzucenia z jadącego pociągu itp. Przy uduszeniu gwałtownym spotykane są  różne jego formy tj. 
zadzierzgnięcie (uduszenie pętlą) , zadławienie (ucisk rękoma za szyję), zamknięcie otworów oddechowych miękkim 
przedmiotem (wówczas sekcja jest w zasadzie ujemna, choć mogą być stwierdzane cechy duszenia się) lub wtłoczenie do jamy 
ustnej i tchawicy jakiegoś przedmiotu (korki, tampony). Spotykane jest także często uduszenie wskutek umieszczenia 
noworodka w worku foliowym lub owinięcie nim jego główki.

Przy dzieciobójstwie biernym wynik sekcji zwłok jest ujemny. Można stwierdzić, na podstawie częściowego wydalenie smółki 
z jelit, dłuższe przeżycie noworodka, co jest możliwe, gdy porzucony on jest w miejscu ciepłym i suchym.

Zdarzają się dzieciobójczynie wielokrotne. Są to kobiety wielodzietne, które nie widzą możliwości wychowania kolejnego 
dziecka, decydują się na jego zabicie. Do wykrycia tego przestępstwa dochodzi zazwyczaj przypadkowo i medyk sądowy ma 
wówczas do czynienia ze szczątkami noworodków lub w różnym stopniu zmienionymi gnilnie ich ciałami. Dzieciobójstwo 
zastępuje w takich przypadkach środki antykoncepcyjne lub aborcję.

Medyk sądowy w oparciu o wynik sekcji zwłok jest w stanie ocenić czy do śmierci dziecka doszło w „okresie porodu”, 
aczkolwiek określenia „okres” nie należy rozumieć jako ścisłego pojęcia położniczego.

Czy do czynu przestępnego doszło „pod wpływem przebiegu” porodu ustalają psychiatrzy i do rzadkości należy by taki wpływ 
wykluczyli. Dzieje się tak od lat i mimo licznych kontrowersji co do konieczności utrzymania tego artykułu, pozostaje on 
niezmieniony od dziesiątków lat, mimo, zdawałoby się dużych i dostępnych dla każdej kobiety możliwości uniknięcia 
niechcianej ciąży.

EUTANAZJA
Kodeks Etyki Lekarskiej – 2004 r.
Rozdział – Pomoc chorym w stanach terminalnych:
Art. 32
1. W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i 
stosowania środków nadzwyczajnych.
2. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych.

Wykładnia art. 150 par. k. k. – eutanazja to wszelkie działania i zaniechania zmierzające do pozbawienia życia 
człowieka pod wpływem współczucia i na jego żądanie. W polskim prawie karnym eutanazja to zabójstwo człowieka na 
jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego.

W literaturze prawniczej brak jednolitego nazewnictwa tego przestępstwa. Używane są, przez różnych autorów, określenia:
- zabójstwo na żądanie,
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- zabójstwo ze współczucia,
- zabójstwo eutanastyczne,
- zabójstwo na żądanie zabitego,
- zabójstwo z litości,
- eutanazja.

Eutanazja to uprzywilejowany typ zabójstwa: 
Eutanazja jest czynem przestępnym, który musi obligatoryjnie spełniać dwa warunki: żądanie przez przyszłą ofiarę 
pozbawienia jej życia oraz współczucie u sprawcy. Nie wystarczy tu zgoda ofiary na pozbawienie jej życia, musi być żądanie, 
nawet z elementami presji, ale wyrażone z pełnym rozeznaniem co do znaczenia tego żądania (Zoll – Komentarz do k. k.). 

Brak jest w przepisach jakichkolwiek wskazówek jaki stan fizyczny i psychiczny człowieka może  uzasadniać tak silne 
współczucie dla niego, iż uzasadnia ono zabójstwo. Wszyscy automatycznie przyjmują, że eutanazja może mieć miejsce tylko 
w przypadku nieuleczalnej, śmiertelnej choroby, powodującej znaczne cierpienia fizyczne i psychiczne.

W doktrynie prawnej wyróżnia się eutanazję czynną i bierną.
Eutanazja czynna – jest to postępowanie świadome, zmierzające do skrócenia życia chorego (M. Nesterowicz). W art. 150 k.k. 
ofiara eutanazji nie jest określona jako „chory”.
Eutanazja bierna – przyśpieszenie śmierci poprzez zaprzestanie stosowania wobec osoby cierpiącej odpowiednich, 
podtrzymujących życie środków, odstąpienie od przedłużania życia np. przez odłączenie chorego od aparatury.

Nowy kodeks karny stworzył możliwość odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary sprawcy eutanazji w „wyjątkowych 
wypadkach”. Przez „wyjątkowy wypadek” Zoll (Komentarz do k.k.) rozumie: „wyjątkowo silny nacisk motywacyjny na 
sprawcę, a więc wyjątkowo uzasadnione powody do współczucia dla ofiary”.
Wg  innych autorów (W. Szkotnicki) ustawodawca miał na myśli zapewne „takie sytuacje, w których terapia, często pozorna, 
przedłuża agonię, kiedy cierpienia chorego przekraczają zdolności ich znoszenia”.

Eutanazji nie wolno dokonać lekarzowi, gdyż jego powołaniem jest ratowanie życia człowieka. 
W niektórych krajach zalegalizowano eutanazję i w akcie tym – niestety – uczestniczą lekarze. Jest to możliwe ze względu na 
inne znaczenie tego określenia. Stosowne artykuły  kodeksów karnych w tych krajach stawiają tylko jeden warunek 
uzasadniający eutanazję – żądanie śmierci przez przyszłą ofiarę tego uprzywilejowanego zabójstwa. 

Art. 151 k. k.
Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

10. Stan prawny w odniesieniu do chorób wenerycznych i AIDS

Art. 161.
§1. Kto wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§2. Kto wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, 
naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieniu 
wolności do roku.
§3. Ściganie przestępstwa określonego w §1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

11. Uszczerbek na zdrowiu, zdolność do zarobkowania, niepełnosprawność – różnice między tymi pojęciami, rodzaj 
ustawodawstwa

Według ustawy o pomocy społecznej niepełnosprawność oznacza niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do grupy inwalidów lub legitymowanie się 
stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

Wyróżnia się ponadto:
• Inwalidztwo – częściowa niezdolność do wykonywania pracy zawodowej, spowodowana długotrwałym lub trwałym 

naruszeniem sprawności organizmu. O inwalidztwie mówi się, gdy choroba trwa powyżej sześciu miesięcy. 
• Kalectwo – niedorozwój, brak lub nieodwracalne uszkodzenie narządu lub części ciała (trwałe uszkodzenie 

organizmu). Może, ale nie musi spowodować zmniejszenia lub utraty zdolności do pracy zawodowej.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu jest to pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie 
innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej, innego trwałego kalectwa albo trwałej lub znacznej niezdolności do 
pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.
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Stały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu nie rokujące poprawy, natomiast długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu – gdy upośledzenie czynności organizmu nastąpiło przez okres powyżej 6 miesięcy. Stopień czyli ciężkość stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w procentach według tabeli.

12. Stan nietrzeźwości – pojęcia prawne, ustawodawstwo

Kodeks karny zawiera 2 pojęcia prawne:
1. Stan po użyciu alkoholu:
a) gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2 – 0,5 ‰ lub
b)obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza

2. Stan nietrzeźwości:
a) st. alkoholu we krwi jest > 0,5 ‰
b) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę 
wartość

Dowody nietrzeźwości:
a) obiektywne – wynik analiz chemicznych, testów, badań lekarskich
b) osobowe (subiektywne) – zeznania świadków, wyjaśnienia osoby podejrzanej

Stan odurzenia – objawy pomroczne, narkotyczne wywołane przez alkohol lub inny środek o podobnym działaniu

Upojenie zwykłe/proste – typowe, zależne od dawki i reakcji organizmu
Upojenie  patologiczne  –  wyjątkowe  zjawisko,  obj.  psychotyczne  nawet  po  małych  dawkach  alkoholu,  utrata  kontaktu  z 
otoczeniem, niecelowe działania o typie realizacji  urojeń.  Chorzy po ustąpieniu objawów ostrych  zapadają w głęboki  sen 
terminalny, a po obudzeniu mają niepamięć wsteczną zdarzeń
Upojenie na podłożu patologicznym – nietypowy przebieg nietrzeźwości u osób dotkniętych zmianami organicznymi OUN.

13. Zdolność do odbywania kary pozbawienia wolności i stawania przed Sądem  

ORZECZNICTWO W SPRAWACH KARNYCH
OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 roku w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, 
dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunków przez policjantów. (Dz. U. 1990 r., 
nr 70, poz. 409).

§ 1. Policjanci w toku wykonywania czynności (...) zwanych (...) „czynnościami służbowymi”, mają prawo do: (...)
2) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także 

dla ich mienia (...).
§ 9. 1. Policjant ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, w granicach dostępnych środków, osobie zatrzymanej, która ma 

widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność.
2. Osobie zatrzymanej należy zapewnić pomoc lekarską zawsze, gdy będzie potrzebna, a w szczególności w przypadkach:
1) wymienionych w ust. 1.,
2) żądania przez osobę zatrzymaną niezwłocznego zbadania przez lekarza,
3) oświadczenia osoby zatrzymanej, że cierpi ona na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego 

przerwanie zagrażałoby życiu lub zdrowiu,
4) jeżeli z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osoba zatrzymana jest chora 

zakaźnie.
§ 12. 2. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie zwolnić, gdy:
3) z opinii lekarza wynika, że zatrzymanie może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby zatrzymanej – jednakże nie 

później niż przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania, chyba że prokurator lub sąd wydał postanowienie o 
tymczasowym aresztowaniu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 roku w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów 
z pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli (Dz. U. 1990 r., nr 
70, poz. 408).

§ 1. 1. Policjanci w toku wykonywania czynności (...) zwanych (...) „czynnościami służbowymi”, mają prawo:
1) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych.
2) Policjanci, występując z żądaniem lub z prośbą, o których mowa w ust. 1., są obowiązani poinformować o podstawie 

prawnej oraz rodzaju i zakresie oczekiwanej pomocy.
§ 2. 1. Instytucje państwowe mają obowiązek udzielić żądanej pomocy, jeżeli wykonanie tego obowiązku nie zakłóci 

funkcjonowania pogotowia ratunkowego lub technicznego, straży pożarnej lub innej specjalistycznej służby 
ratowniczej (...).

§ 3. Policjanci mogą żądać od instytucji państwowych: (...)
4. wykonania innych wskazanych czynności.
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Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1997 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (M.P. 1997 r., nr 40, poz. 414).   

§ 1. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez Policję, zwanej dalej „osobą zatrzymaną”, przeprowadza się, jeżeli 
zachodzi uzasadniona obawa, że osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu.

Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1997 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (M.P. 1997 r., nr 40, poz. 414).

§ 1. c.d. 2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się w szczególności, gdy:
1) osoba zatrzymana ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność, 
2) oświadcza ona, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, 
3) z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osoba ta może być chora zakaźnie.

Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1997 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (M.P. 1997 r., nr 40, poz. 414).

§ 2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po dokonaniu przez Policję niezbędnych formalności związanych 
z zatrzymaniem, chyba że zachodzą okoliczności określone w paragrafie 1 ust. 2 pkt. 1.

§ 3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po wyrażeniu na nie zgody przez tę osobę. Zgoda taka nie 
jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej uniemożliwia złożenie przez nią oświadczenia w tym 
przedmiocie lub gdy inne przepisy tak stanowią.

Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1997 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (M.P. 1997 r., nr 40, poz. 414).

§. 5. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz właściwego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
położonego najbliżej jednostki Policji dokonującej zatrzymania.  

5. Po przeprowadzeniu badania osoby zatrzymanej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku 
przeciwwskazań medycznych do zatrzymania.

TRYB POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ ZATRZYMANĄ:
w razie uczestniczenia przez nią w jakimś zdarzeniu (np. wypadku drogowym, bójce), istnienia u niej zewnętrznych śladów 

urazów lub zgłaszania poważnych schorzeń – powodowanie przeprowadzenia lekarskich oględzin jego ciała,
 oględziny przeprowadza się w Izbach Przyjęć szpitala lub w ambulatoriach Stacji Pogotowia Ratunkowego,
 oględziny mają na celu ustalenie lub wykluczenie wskazań do hospitalizacji, co skutkuje albo przyjęciem badanego 

do szpitala albo oddania go do dyspozycji funkcjonariuszy Policji,
 nowością jest uzależnienie badania od zgody osoby zatrzymanej. 

OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY Z WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI I POLICJĄ  

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – Art. 74.:
§ 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.
§ 2. Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:
1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała; w szczególności 

wolno od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać go w celach rozpoznawczych innym osobom,
§ 2. 2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z 

wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia 
z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest 
nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, 
włosów lub wydzielin organizmu.

§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań czynności wymienionych w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu 
wymagań określonych w § 2 pkt 2, pobrać krew, włosy lub wydzieliny organizmu.

ORZECZNICTWO W SPRAWACH KARNYCH
OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
Art. 15.:
§ 1. Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu i prokuratora oraz prowadzą pod 

nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie.
§ 2. Wszystkie instytucje państwowe, samorządowe i społeczne są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania 

pomocy organom prowadzącym postępowanie karne.

Art. 259.:
§ 1. Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, 

zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:
1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo,
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2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Art. 260:
„Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci 

umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym.”

USTALENIE ZDOLNOŚCI DO STAWANIA PRZED SĄDEM

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – Art. 117.:
§ 4: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania z 
powodu choroby oraz sposób wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających 
niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie (...).

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości z dn. 24.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania 
niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby... (Dz.U. 
2003 r. nr 110, poz. 1049).

§  1. Rozporządzenie określa warunki i tryb usprawiedliwienia niestawiennictwa na wezwanie lub zawiadomienie w 
postępowaniu karnym, z powodu choroby, oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego, (...) których 
obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej 
udziału (...).

§ 2. 1. Organ prowadzący postępowanie karne usprawiedliwia niestawiennictwo uczestników tego postępowania z 
powodu choroby, po przedłożeniu przez nich zaświadczenia (...) wystawionego przez: 

1) lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyznaczonego w sposób wskazany w § 6, udzielającego świadczeń 
zdrowotnych na obszarze, na którym mieszka lub przebywa uczestnik postępowania;

2) ordynatora oddziału szpitala, w którym uczestnik postępowania przebywa na leczeniu, 
3) lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 

sanatorium, prewentorium, innym zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga 
udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, w których 
uczestnik przebywa na leczeniu.

§. 3. Zaświadczenie może być wydane po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne i 
dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika postępowania oraz po przeprowadzeniu badania lekarskiego.

§ 5. 1. Lekarze, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt. 1, przyjmują osoby ubiegające się o wydanie zaświadczeń w 
określonych dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej, a w razie obłożnej choroby 
tych osób – odwiedzić je w domu.  

§. 6. 1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej przekazują prezesowi sądu okręgowego, na jego wniosek, listy zawierające 
proponowany wykaz lekarzy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, obejmujące także miejsce, dni i godzin przyjęć, a 
nadto niezwłocznie informują go o wszelkich zmianach w tym zakresie.

OGLĘDZINY POLEGAJĄ NA:
dokonaniu ogólnego badania lekarskiego,

 w razie konieczności dokonanie specjalistycznych badań lekarskich i badań dodatkowych,
 zapoznanie się z dokumentacją lekarską, posiadaną przez badanego,
 dokonanie oceny, czy stan zdrowia badanego zezwala na określone czynności w procesie karnym.

 
UPRAWNIENIE DO WYDANIA „USPRAWIEDLIWIENIA” POSIADAJĄ:
lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
ordynator oddziału, na którym w dniu dokonywania określonych czynności wezwany przebywa,
biegły lekarz, którego na podstawie postanowienia powołał do wydania stosownej opinii organ procesowy.

OCENA ZDOLNOŚCI DO ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

KODEKS KARNY WYKONAWCZY 
Art. 15.:
§ 1. Sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykonania kary, śmierci skazanego lub innej przyczyny 

wyłączającej to postępowanie. 
§ 2. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w     szczególności jeżeli nie 

można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej 
przewlekłej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.

Art. 63.:
§ 1. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu 

kary do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku ze względów, o których mowa w art. 62 § 1. 

Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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§ 3. Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności może być orzeczona również na wniosek sądowego kuratora 
zawodowego.

Art. 150.:
§ 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby 

uniemożliwiającej wykonanie tej kary sąd odracza do czasu ustalenia przeszkody.
§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać 

życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Art. 153.:
§ 1. Sąd penitencjarny udziela przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w wypadku określonym w art. 150 § 1 do 

czasu ustania przeszkody.

PRZY ORZECZENIU KARY POZBAWIENIE WOLNOŚCI:
wykonanie kary może być odroczone,

 może być udzielona przerwa w wykonywaniu kary,

OGLĘDZIN SKAZANYCH DOKONUJĄ:
komisje lekarskie przy Zakładach Karnych,

 biegli sądowi, powoływani przez Sąd (są nimi niejednokrotnie medycy sądowi).

CEL OGLĘDZIN – USTALENIE:
aktualnego stanu zdrowia skazanego,

 istnienia ciężkiej choroby w rozumieniu art. 150 k. k. w.,
 możliwości pobytu i leczenia skazanego w szpitalu Zakładu Karnego,
 konieczność leczenia w warunkach wolnościowych,
 trybu postępowania lekarskiego ze skazanym, w razie stwierdzenia u niego schorzeń nie będących „ciężką chorobą”.

14. Stan prawny w odniesieniu do transplantologii

26 października 1995 r. została uchwalona ustawa regulująca kwestię pobierania oraz przeszczepiania komórek, 
tkanek i narządów. Ustawa reguluje pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących zarówno ze 
zwłok, jak i od żywego człowieka. Zgodnie z cytowaną rezolucją Komitetu Ministrów Rady Europy nie dotyczy ona 
pobierania oraz przeszczepiania komórek rozrodczych i gonad, tkanek embrionalnych i płodowych, a także narządów 
rozrodczych i ich części. Kwestie te zostały pozostawione do odrębnego uregulowania.

Zgodnie z treścią ustawy, komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach 
diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych. Zabiegi te można wykonywać również w czasie sekcji zwłok 
dokonywanej dla rozpoznania przyczyny zgonu i oceny postępowania leczniczego. Dopuszczalne jest także przeszczepianie 
ludziom w celach leczniczych komórek, tkanek i narządów pochodzących od zwierząt. W tych przypadkach sposób 
postępowania określają przepisy dotyczące eksperymentów medycznych.

W myśl ustawy dane dotyczące dawcy i biorcy przeszczepu objęte są tajemnicą. Podlegają one ochronie 
przewidzianej w przepisach o tajemnicy zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej 
prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej. Ponadto, ustawa określa, iż za pobrane od żywego dawcy lub ze zwłok ludzkich 
tkanki, komórki i narządy nie można żądać ani przyjmować zapłaty lub innej korzyści majątkowej. Za naruszenie powyższych 
zasad zostały przewidziane sankcje karne.

Pobieranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich (transplantacja ex mortua) jest możliwe wtedy, gdy osoba 
zmarła nie wyraziła sprzeciwu za życia. W przypadku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych sprzeciw 
może wyrazić jej ustawowy przedstawiciel. Wyjątkiem są te osoby, które ukończyły 16 rok życia. Mogą one bowiem same 
zgłosić taki sprzeciw. Instytucja sprzeciwu nie ma jednak zastosowania, gdy pobieranie narządów następuje w czasie sekcji 
zwłok dokonywanej dla rozpoznania przyczyny zgonu i oceny postępowania leczniczego.

Sprzeciw można wyrazić w trojakiej formie:
(1) wpisu w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów;
(2) oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własny podpis;
(3) oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków w chwili przyjęcia do szpitala lub w czasie 

pobytu w szpitalu.
Wyrażony sprzeciw może oczywiście być cofnięty w każdym czasie. Można to uczynić w formie pisemnej albo w 

formie ustnego oświadczenia złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków.
Drugim warunkiem dopuszczalności transplantacji ze zwłok ludzkich jest stwierdzenie śmierci mózgowej. Za śmierć 

mózgową ustawa uznaje wystąpienie trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu. Kryteria stwierdzenia trwałego i 
nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu są ustalane przez odpowiednich specjalistów powoływanych przez ministra 
zdrowia i opieki społecznej. Należy dodać, iż obowiązkiem lekarza pobierającego ze zwłok ludzkich komórki, tkanki i narządy 
jest zapewnienie nadania zwłokom należytego wyglądu.

Obowiązujące przepisy pozwalają na pobieranie komórek, tkanek i narządów od żywego człowieka (transplantacja ex 
vivo) w zasadzie tylko wtedy, gdy następuje to na rzecz krewnego w linii prostej, osoby przysposobionej, rodzeństwa lub 
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małżonka. Aby możliwa była transplantacja na rzecz innej osoby bliskiej, wymagane jest orzeczenie sądu rejonowego. Nie jest 
wymagane takie orzeczenie w przypadku pobrania szpiku i innych regenerujących się komórek i tkanek.

Kandydat na dawcę musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Przed transplantacją winien on w obecności 
lekarza wyrazić pisemną zgodę na pobranie komórek, tkanek lub narządu w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy. 
Ustawa dopuszcza możliwość wystąpienia w roli dawcy osoby małoletniej. Możliwe jest to wtedy, gdy zachodzi bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia, a jedynym sposobem jego uniknięcia jest dokonanie przeszczepu szpiku. W takiej sytuacji 
małoletni może być dawcą na rzecz wstępnych, zstępnych i rodzeństwa, o ile nie spowoduje to u niego dającego się 
przewidzieć upośledzenia czynności organizmu. Zgodę na pobranie szpiku od małoletniego wyraża jego przedstawiciel 
ustawowy. Jednocześnie wymagane jest również zezwolenie właściwego miejscowo sądu opiekuńczego. Gdy dawcą szpiku 
jest małoletni powyżej trzynastego roku życia, konieczna jest także jego zgoda. Kandydat na dawcę musi także zostać 
szczegółowo poinformowany o rodzaju zabiegu, ryzyku związanym z tym zabiegiem i o możliwych typowych następstwach 
dla jego stanu zdrowia w przyszłości. Informacji takiej winien udzielić lekarz.

Kandydata na biorcę należy również poinformować o ryzyku związanym z zabiegiem oraz o możliwych następstwach 
pobrania dla stanu zdrowia dawcy. Biorca – w myśl ustawy – musi wyrazić zgodę na przyjęcie przedmiotu przeszczepu od 
konkretnego dawcy. Istotnym warunkiem umożliwiającym wykonanie transplantacji ex vivo jest to, aby została ona 
poprzedzona badaniami lekarskimi.

15. Elementy lekarskie przy ustalaniu zakresu odszkodowań

Opinia w sprawach cywilno – odszkodowawczych:
1. Stan zdrowia niezależnie od następstw wypadku
2. Następstwa wypadku:

 Okoliczność zdarzenia
 Rodzaj doznanych obrażeń
 Leczenie, operacje
 Przebieg leczenia (niepowikłany, powikłany)
 Rodzaj powikłań
 Opis skutków

3. Zdolność do pracy i zarobkowania
 Inwalidztwo biologiczne
 Inwalidztwo określające zdolność do pracy w wyuczonym (wykonywanym) zawodzie
 Rokowanie na przyszłość
 Grupa inwalidzka

4. Odszkodowanie za doznane bóle (nawiązka)
 Ocena cierpień psychicznych nie leży w kompetencjach lekarza

5. Koszty leczenia
• Zwrot kosztów za poniesione wydatki przysługuje m.in. za:

 utracone zarobki podczas leczenia i rehabilitacji,
 koszty pobytu w szpitalu,
 koszty zabiegów rehabilitacyjnych,
 nabycie protez i sprzętu rehabilitacyjnego,
 koszty dodatkowej opieki pielęgniarskiej,
 koszty konsultacji specjalistycznych,
 koszty niezbędnej diety,
 koszty przejazdów chorego na leczenie.

• Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą i zachodzi ew. konieczność przyuczenia poszkodowanego do innego zawodu, 
sprawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów kursów zawodowych, praktyk oraz np. zakupu odpowiednich 
podręczników.

• Ponadto poszkodowany ma prawo do czasowej lub stałej renty wyrównawczej (z tytułu utraconych zarobków do 
wysokości jak przed szkodą).

• Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, z tytułu art. 446 
k. c. rodzinie poszkodowanego przysługuje zwrot kosztów leczenia i pochówku.

• Dzieciom osoby zmarłej (i innym osobom będącym na jej utrzymaniu, np. współmałżonkowi) wypłacana jest również 
renta do czasu uzyskania przez nie zdolności do pracy zarobkowej. Na sprawcę przechodzą również ew. obowiązki 
alimentacyjne. 

Orzecznictwo ubezpieczeniowe:
1. Była gr. I inwalidzka = całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
2. Była gr. II = całkowita niezdolność do pracy
3. Była gr. III = częściowa niezdolność do pracy

• Inną formą odpowiedzialności jest tzw. odpowiedzialność solidarna w rozumieniu art. 441 § 1 i § 2 k. c. W myśl tego 
artykułu jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym, ich 
odpowiedzialność jest solidarna np. świadczenie zdrowotne udzielone było przez zespół np. dwóch lekarzy, 
pielęgniarkę lub innego pracownika ochrony zdrowia.
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• Pracownika zatrudnionego w zakładzie leczniczym nie łączy z pacjentem żaden stosunek umowny. Pracownik 
zakładu leczniczego, realizujący działalność tego zakładu, jest wobec pacjenta osobą trzecią. Za szkody wyrządzone 
przez niego odpowiedzialność cywilną ponosi zakład. Zakład leczniczy ponosi odpowiedzialność zarówno w 
przypadku, gdy został popełniony błąd, jak i gdy szkoda jest wynikiem np. błędu organizacyjnego.

• Zakład leczniczy może wystąpić z roszczeniem regresowym skierowanym do pracownika, który szkodę zawinił. 
Postępowanie takie wynika z przepisów kodeksu pracy (art. 120 k. p.).

• Zakład leczniczy ponosi odpowiedzialność za następujące uchybienia w stosunku do pacjenta:
 odmowę udzielenia pomocy medycznej,
 nie skierowanie pacjenta do specjalisty,
 brak odpowiednich kwalifikacji (decyzji) personelu,
 zaniedbania dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pacjenta,
 zarażenie pacjenta chorobą zakaźną,
 złe warunki sanitarne i złe warunki leczenia,
 pozostawienie narzędzi lub materiałów w polu operacyjnym,
 postępowanie niezgodne z zasadami aseptyki,
 działanie bez zgody pacjenta lub jego opiekunów prawnych (w przypadku, gdy uzyskanie takiej zgody było 

konieczne i możliwe),
 przepisanie lub podanie niewłaściwego leku,
 nie poinformowanie pacjenta o grożącym mu, a możliwym do przewidzenia ryzyku wykonywanych 

zabiegów operacyjnych lub inwazyjnych metod diagnostycznych. 

Zadaniem biegłego jest określenie rozmiaru i rodzaju poniesionych szkód zdrowotnych, stopnia obniżenia sprawności 
psychofizycznej i zdolności do pracy, wpływu danego zdarzenia na pogorszenie się istniejących wcześniej schorzeń (obecnie i 
w przyszłości) oraz stopnia nasilenia się dolegliwości bólowych, konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków na leki, 
rehabilitację, specjalne odżywianie itd.

W opiniowaniu cywilnym (w przeciwieństwie do karnego) należy również uwzględnić to, co tylko częściowo było 
następstwem zdarzenia, np. pogorszenie istniejącej choroby, ale również np. przyczynienie się powoda, np. przez nieleczenie 
lub niewłaściwe leczenie się, do obecnego rozmiaru szkody zdrowotnej.

Opinię o stanie zdrowia powoda i stopniu doznanego przez niego uszczerbku na zdrowiu poprzedza część formalna 
(ustalenie tożsamości badanego) i opisowa: opis okoliczności zdarzenia na podstawie akt sprawy, wywiad zebrany od pacjenta 
oraz analiza dokumentacji lekarskiej dotyczącej przebiegu jego leczenia, a także wcześniejszego stanu zdrowia powoda.

Badanie lekarskie przeprowadza się zwykle z udziałem konsultantów – specjalistów z odpowiednich dziedzin 
medycyny. W razie konieczności przeprowadza się również lub zleca konieczne badania dodatkowe (np. EKG, EEG, TK, 
RTG, audiogram, badanie pola widzenia, badania laboratoryjne).

W razie potrzeby można zlecić obserwację szpitalną poszkodowanego (najczęściej obserwację psychiatryczną), który 
może się na nią nie zgodzić, ale będzie to miało wpływ na stopień orzeczonego uszczerbku.

Opinia zawiera konkluzję o tym, które ze stwierdzonych u badanego schorzeń i patologii stanowią następstwo 
przebytego zdarzenia.

Określa się również czy były inne urazy i jakie są ew. ich następstwa oraz które ze stanów chorobowych mają podłoże 
samoistne.

Tylko następstwa zdrowotne (niewątpliwie lub z wystarczającym prawdopodobieństwem) związane z 
przedmiotowym zdarzeniem zostają zakwalifikowane jako uszczerbek na zdrowiu.

Kategorie uszczerbku:
 Stały – upośledzenie sprawności organizmu nie rokujące poprawy nigdy (np. amputowana kończyna)
 Długotrwały – upośledzenie sprawności organizmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, rokujący poprawę.
 Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wartości procentowej od 0% (brak uszczerbku) do 

100% (całkowity uszczerbek).
Dla ustalenia wartości uszczerbku korzysta się z pomocy odpowiednich tabel zawartych w (najczęściej używane):

•  Załącznika do Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., Dz. U. Nr 234 poz. 
1974. (tzw. tabela ministerstwa lub ZUS)

•  Tabeli Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu” Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., 
załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu PZU S.A. nr 26/2003 z dn. 22 grudnia 2003 r. (tabela PZU)
Wartości procentów dla poszczególnych następstw mają przedział (tzw. widełki) zależny od stopnia ciężkości 

uszczerbku.
Tabela jest narzędziem biegłego a nie biegły „dodatkiem” do tabeli!!! Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie korzystają 

z tabel.
Biegły może przekroczyć „widełki” dla danego uszczerbku, zarówno „w górę” jak i „w dół” po odpowiednim 

uzasadnieniu.
W razie braku pozycji w tabeli – odnosi się uszczerbek do najbardziej „zbliżonego” następstwa i jego ciężkości.
Uszczerbek łączny określony przez biegłego może przekroczyć 100 % – nie oznacza to, że poszkodowany „stracił 

więcej zdrowia, niż miał”, stanowi jedynie podstawę dla Sądu do ustalenia wysokości zadośćuczynienia pieniężnego.
Wartość 1% uszczerbku (określonego w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym) = 20 % przeciętnego wynagrodzenia.
Firmy ubezpieczeniowe – wartość ustalają indywidualnie.
Ocenie podlega również:
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 całkowita utrata zdolności do pracy – niezdolny do jakiejkolwiek pracy: wtedy do końca życia renta w 
wysokości jak zarobki np. przed wypadkiem,

 częściowa utrata zdolności do pracy – utrata w znacznym stopniu zdolności do wykonywania pracy w 
związku z posiadanymi kwalifikacjami (nerw krtaniowy → nauczyciel): wtedy refundacja kosztów 
przekwalifikowania i renta „wyrównująca” różnice zarobków,

Ww. istotne zwłaszcza w orzecznictwie ubezpieczeniowym (ZUS, KRUS, KIZ) – orzekanie o stopniu 
niepełnosprawności (dawne „grupy inwalidzkie).

Ocenie podlega również rokowania na przyszłość: możliwość „późnych” następstw obrażeń – w przyszłości powód 
będzie mógł się starać o dodatkowe odszkodowanie – o ile wystąpią (np. przyspieszone zmiany zwyrodnieniowe złamanego 
stawu).

W określonych okolicznościach większa jest wówczas również „wartość” 1%.
Odszkodowanie:

 za zniszczone np. w czasie wypadku ubranie, sprzęt (telefon komórkowy) i inne przedmioty, będące 
własnością poszkodowanego,

 koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji (jeśli było uzasadnione), prywatnej opieki pielęgniarskiej, 
dojazdów na i z leczenia (np. koszty taksówki na podstawie faktur, ale też koszty używania prywatnego 
samochodu),

 koszty leczenia (faktury na leki z aptek i hurtowni) – czy konieczne?
 koszty dodatkowego lub specjalnego żywienia (bardzo rzadko konieczne),
  oraz wszystko inne, co tylko powodowi przyjdzie do głowy, że „musiał” mieć i robić. Ocena lekarska – co 

było zasadne.

16. Stan prawny w odniesieniu do możliwości legalnego przerywania ciąży

Art. 1. Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie.
1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
a) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
b) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej  jego życiu, (na podstawie badań genetycznych lub USG )
c) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

Przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza 
organizmem kobiety ciężarnej dla a) i b) natomiast dla c) do 12 hbd.

Aby móc przerwać ciążę wymagana jest pisemna zgoda kobiety ciężarnej, jeżeli jest to osoba małoletnia (nie ma 
ukończonych 18 lat) lub jest to osoba ubezwłasnowolniona wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego 
(osoba ustanowiona z mocy przepisów ustawy). Ponad to jeżeli osoba małoletnia ma więcej niż 13 lat wymagana jest 
dodatkowo jej pisemna zgoda, natomiast jeżeli ma mniej niż 13 lat wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego (osoba taka ma 
jedynie prawo do wyrażenia swojej opinii ). W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie również jest wymagana jej 
zgoda pisemna.

≥ 18 – pisemna zgoda kobiety ciężarnej
13 – 17 – pisemna zgoda opiekuna ust. i osoby małoletniej
< 13 – zgoda sądu opiekuńczego

Jeżeli opiekun ustawowy nie wyraża zgody na przerwanie ciąży, wtedy decyduje o tym sąd opiekuńczy.

W przypadku podpunktu a) i b) inny lekarz dokonuje zabiegu usunięcia ciąży niż lekarz, który stwierdził wyżej 
opisane okoliczności. Okoliczność o, której mowa w podpunkcie c) musi być stwierdzona przez prokuratora.

Wszelkie czynności wykonane podczas zabiegu są objęte ścisłą tajemnicą lekarską. Lekarz może powstrzymać się od 
wykonania zabiegu jeżeli jest on niezgodny z jego sumieniem jednakże ma on wtedy obowiązek wskazania lekarza lub 
placówki gdzie taki zabieg będzie wykonany. Fakt taki musi być odnotowany w dokumentacji medycznej.

Lekarzem uprawnionym do stwierdzenia okoliczności kwalifikujących się do zabiegu usunięcia ciąży oraz do samego 
usunięcia ciąży jest lekarz ze specjalizacją z ginekologii i położnictwa. Zabiegu może dokonać również osoba w trakcie 
specjalizacji pod bacznym okiem specjalisty.

17. Tajemnica lekarska w świetle aktualnych przepisów prawnych

Ustawa o zawodzie lekarza
Art.40.:
1. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z 
wykonywaniem zawodu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
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 tak stanowią ustawy,
 badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i 

instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje.
 zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób (...).

3. Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7, jest związany tajemnicą również po śmierci 
pacjenta.

Kodeks Postępowania Karnego
Art. 180:
§ 1. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji 
mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby 
od obowiązku zachowania tajemnicy.
§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy adwokackiej, lekarskiej lub dziennikarskiej mogą być przesłuchane co do 
faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może 
być ustalona na podstawie innego dowodu. O przesłuchaniu lub zezwoleniu na przesłuchanie decyduje sąd. Na postanowienie 
sądu przysługuje zażalenie.

Ustawa z dn. 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535):
Art. 50: 
1. Osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o 
czym powezmą wiadomości w związku z wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z 
zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału.
2. Od obowiązku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w ust. 1 jest zwolniona w stosunku do:

 lekarza wykonującego opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej co do okoliczności, których ustalenie jest niezbędne 

do wykonywania zadań zakresu pomocy społecznej,
 osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie w jakim to jest 

niezbędne (...). 

Art. 51. W dokumentacji dotyczącej badań lub przebiegu leczenia osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z 
niniejszej ustawy, nie utrwala się oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą 
kary. Zasadę tę stosuje się również do dokumentacji dotyczącej badań przeprowadzonych na żądanie uprawnionych organów.

Art. 52. 
1. Nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy, stosownie do przepisów niniejszego rozdziału, jako 
świadków na okoliczność wypowiedzi osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z niniejszej ustawy, co do 
popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary.
2. Zakaz określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do lekarzy wykonujących czynności biegłego.

18. Postępowanie lekarza w razie stwierdzenia śmierci człowieka

1. Stwierdzenie zgonu
• zgon człowieka może stwierdzić osobiście lekarz, na podstawie „osobiście wykonanych badań i ustaleń” (art. 43 

ustawy – poz. 4)
• dokonuje tego w razie śmierci chorego w szpitalu lub będąc „wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego 

zachorowania” (§ 3. Rozporz. – poz. 5)
• w szczególnych przypadkach stwierdzenie zgonu przez starszego felczera lub felczera oraz położną; położna może 

stwierdzić zgon jedynie u pozostającego pod jej opieka noworodka przed upływem 7 dnia jego życia w sytuacji gdy 
najbliższa placówka służby zdrowia oddalona jest o więcej niż 4 km. (rozporz. – j. w.)

• w razie śmierci człowieka w szpitalu (potencjalnego dawcy narządów) śmierć pnia mózgu rozpoznaje komisja 
lekarska, której działanie, tak jak i całość postępowania transplantacyjnego regulują szczegółowe przepisy 

Po stwierdzeniu śmierci człowieka lekarz musi dokonać analizy okoliczności śmierci w celu wykluczenia, choćby 
najmniejszego podejrzenia, że śmierć ta może mieć związek z działaniem gwałtownym, a zwłaszcza może być spowodowana 
działaniem przestępczym

Decyzja o wykonaniu sekcji patomorfologicznej należy do lekarza.

Przy przyjęciu do szpitala pacjent może złożyć pisemne oświadczenie o braku zgody na wykonanie patomorfologicznej sekcji 
zwłok w razie jego śmierci.
Oświadczenie to traci ważność, gdy :

• przyczyny zgonu chorego nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
• zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 h od przyjęcia do szpitala,
• zgon pacjenta może pozostawać w kręgu zainteresowania prokuratury.
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 W takich przypadkach wykonanie sekcji patomorfologicznej jest obligatoryjne.

2. Określenie czasu zgonu
3. Ustalenie prawdopodobnej (przypuszczalnej) przyczyny zgonu
4. Ustalenie tożsamości
5. Poszukiwanie, zabezpieczanie i przygotowanie do wysyłki śladów biologicznych (krew, wymiociny, kał, nasienie, 
włosy) lub fizycznych (cząstki prochu, lakieru samochodowego itp.)

Oględziny zwłok w miejscu znalezienia:
• opis ułożenia zwłok
• oględziny odzieży (od rozebrania zwłok przy oględzinach na miejscu ich znalezienia można odstąpić, jeżeli:

 istnieje możliwość szybkiego przewiezienia zwłok do prosektorium i przystąpienia do sekcji bezpośrednio po ich 
transporcie

 nie ma potrzeby szczegółowego ustalania czasu śmierci ani tożsamości zwłok
 ze stwierdzonych okoliczności nie wynika konieczność zabezpieczenia poszczególnych części odzieży do badań 

dodatkowych
• oględziny zewnętrzne:

 stwierdzenie rozmieszczenia i nasilenia znamion śmierci wczesnych i późnych
 stwierdzenie reakcji interletalnych
 stwierdzenie zanieczyszczenia powłok skórnych
 stwierdzenie obrażeń ciała

• jeżeli nie ustalono tożsamości zwłok na podstawie dokumentów lub oświadczenia świadków, dokonuje się 
szczegółowego rysopisu

W razie śmierci człowieka obowiązujące przepisy przewidują dokonanie następujących czynności:
• stwierdzenie w sposób niewątpliwy zgonu,
• podjęcie decyzji o wykonaniu sekcji zwłok bądź jej zaniechaniu,
• wystawienie karty zgonu,
• przygotowanie zwłok do pochówku, lub inne postępowanie z nimi przed pochówkiem,
• pochówek zwłok,
• ew. ekshumacja

Wystawienie karty zgonu:
Do wystawienia karty zgonu niezbędna jest znajomość przyczyny śmierci, aczkolwiek i od tej zasady możliwe są odstępstwa.
Podstawowe reguły zawarte w przepisach to:

• zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie (art. 11 ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych),

• wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed zgonem udzielał świadczeń 
zdrowotnych (rozporz. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny), 

• w razie sekcji sądowo – lekarskiej kartę zgonu wystawia obducent, a w razie sekcji patomorfologicznej lekarz leczący 
po zapoznaniu się z protokołem sekcji (rozporz. j. w.),

• w uzasadnionych przypadkach lekarz może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok (art. 
43 ustawy o zawodzie lekarza)

• według obowiązującego rozporządzenia (w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania) karta zgonu jest 
wypełniana dla osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania. 

W karcie poza wypełnieniem części formalnej, podać należy:
• przyczynę zgonu wyjściową albo przyczynę „ zewnętrzną urazu lub zatrucia”, które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń 

chorobowych, prowadzących bezpośrednio do zgonu lub „okoliczności wypadku lub użycia przemocy, które 
spowodowały uraz śmiertelny”,

• przyczynę zgonu wtórną tj. chorobę, która rozwinęła się „jako skutek choroby, urazu, zatrucia, wypadku lub użycia 
przemocy, będących wyjściową przyczyną zgonu”, 

• przyczynę zgonu bezpośrednią tj. chorobę, która „stała się ostateczną przyczyną zgonu, w następstwie chorób, urazu, 
zatrucia, wypadku lub użycia przemocy, będących przyczynami zgonu, wyjściową i wtórną”

Możliwe jest wystawienie karty zgonu bez ustalenia przyczyny zgonu:
„Jeżeli osoba stwierdzająca zgon, po wyczerpaniu wszystkich stosownych środków, nie może ustalić przyczyny zgonu oraz 
gdy nie ma podstaw do podejrzewania zabójstwa lub samobójstwa, osoba ta wpisuje w karcie zgonu, w miejscach 
przeznaczonych na wpisanie przyczyn zgonu, adnotacje „przyczyna zgonu nieustalona”

Historia choroby w razie zgonu pacjenta musi zawierać:
• datę zgonu pacjenta – ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty,
• przyczyny zgonu i ich numery statystyczne,
• protokół komisji stwierdzającej śmierć mózgową, jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
• adnotację o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji,
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• adnotację o pobraniu ze zwłok komórek, tkanek lub narządów.

19. Pojęcie błędu medycznego – rodzaje, odpowiedzialność

Na określenie błędu popełnianego przez lekarza w stosunku do pacjenta używa się terminów:
 błąd w sztuce lekarskiej
 błąd lekarski
 błąd medyczny

Definicja błędu lekarskiego wg prof. dr hab. Bolesława Popielskiego:
Błędem lekarskim jest postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawany, zasadom 
współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.

Ponieważ w dzisiejszych czasach zawód lekarza nie jest już w tym samym stopniu samodzielny jak kiedyś (lekarz pracuje w 
ramach danego zespołu, zależny jest od dostępnej aparatury itd.),  termin „błąd lekarski” należałoby zastąpić pojęciem „błąd 
medyczny”.

Błąd medyczny należałoby podzielić na następujące kategorie:
1. Błąd merytoryczny – spowodowany brakiem przestrzegania wymogów aktualnej wiedzy medycznej. Mógłby on mieć 

charakter błędu diagnostycznego i leczniczego, a także decyzyjnego.
2. Błąd formalny – spowodowany brakiem przestrzegania wymogów prawa medycznego, w szczególności praw pacjenta i 

obowiązków lekarza.
3. Błąd organizacyjny – spowodowany nieprawidłową organizacją poszczególnych placówek służby zdrowia oraz organów 

nadzorujących
4. Błąd techniczny – spowodowany nieprawidłowym wykorzystaniem aparatury bądź zastosowaniem nieprawidłowych 

technik – metod, np. operacyjnych.

Sposób wykonywania zawodu przez lekarza określa Art. 4 Ustawy o zawodzie lekarza:
„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 oraz z należytą starannością”. 

Zdaniem prof. Świątek w ustawie tej powinno też znaleźć się stwierdzenie mówiące o tym, że lekarz  „powinien wykonywać 
zawód zgodnie z przepisami prawa medycznego”.

Sposób wykonywania zawodu określa też Kodeks Etyki Lekarskiej (2004):
Art. 4.: „Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych zgodnie ze swoim 
sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.”
Art. 6.: „Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien ograniczać 
czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy lekarskiej.”

Należy jednak pamiętać o tym, że sposób postępowania lekarza jest ograniczony przez prawo pacjenta do nie wyrażenia zgody 
na dane leczenie / zabieg operacyjny. Pacjent ma prawo współdecydowania o sposobie leczenia – dlatego czasem lekarz nie 
może postępować zgodnie z najnowszymi standardami ze względu na brak zgody pacjenta. Wtedy trudno mówić o „ błędzie” 
lekarza.

Najczęstszymi przyczynami wszczynania spraw przeciwko lekarzom są:
 nagła, niespodziewana śmierć po, uważanym powszechnie za prosty, zabiegu operacyjnym lub w przebiegu 

schorzenia uważanego za „łatwe do wyleczenia”; 
 wystąpienie ciężkich powikłań, w tym mieszczących się w granicach ryzyka leczniczego, z którymi chory i jego 

rodzina nie liczyli się;
 udzielenie świadczeń zdrowotnych, na które wg pacjenta nie wyraził on zgody;
 nie udzielenie pomocy choremu przez wezwanego lekarza,  a zwłaszcza pozostawienie go w domu, podczas gdy – 

zdaniem  rodziny – wymagał on hospitalizacji;
 styl pracy lekarzy i personelu pomocniczego, nasuwający wrażenie lekceważenia i braku zainteresowania; 
 nie przeprowadzanie lub przeprowadzanie zbyt pobieżne badań fizykalnych chorego, co budzi podejrzenie o 

niemożności postawienia w takiej sytuacji prawidłowego rozpoznania;
 nieprawidłowa ocena takich badań, albo sprzeczność pomiędzy takimi samymi, dokonanymi przez różnych 

lekarzy, badaniami;
 udzielanie„bulwersujących” informacji przez niepowołane do tego osoby z personelu służby zdrowia (pielęgniarki, 

sanitariuszy, salowe);
 osobista niechęć pacjenta do konkretnego lekarza. 

Najczęstszymi przyczynami popełniania błędów prze lekarzy są:
•  niewłaściwa interpretacja istniejących, nawet typowych dla danego schorzenia lub stanu pourazowego, objawów;
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•  niewykorzystywanie dostępnych, a koniecznych w określonej sytuacji zdrowotnej, możliwości diagnostycznych;
•  podjęcie się świadczeń zdrowotnych mimo braku odpowiednich kompetencji;
•  nieuzasadniona zwłoka w przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego, najczęściej przesunięcie go z godzin nocnych na 

godziny ranne;
•  nieprawidłowości w leczeniu farmakologicznym;
•  nieprawidłowości w organizacji działania całej placówki medycznej lub oddziału, za które szeregowy lekarz, co 

prawda nie odpowiada, ale na które się godzi, narażając się na możliwość popełnienia błędów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego, może podlegać odpowiedzialności: karnej i/lub cywilnej.

Przepisy KPK, które mogą być stosowane do lekarzy:

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osoba narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności  
od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. 
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego." 

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w 
warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej  
choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwalej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub 
zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2  
do 12" .

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 k.k.,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie,  
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku" (§ 1 - średnie uszkodzenie ciała, § 2 - lekkie uszkodzenie ciała). 

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

21. Badania prenatalne – uregulowania prawne

PŁÓD (zwany dzieckiem poczętym) jest w świetle prawa pacjentem:
 ma prawo do świadczeń zdrowotnych (badań prenatalnych)
 jego matka – do informacji o jego stanie zdrowia

ETYKA.W miarę pojawiania się technik diagnostyki prenatalnej przewidywanie przyszłego rozwoju płodu, jego płci, stanu 
zdrowia stało się bardzo dokładne. Początkowo bad. prenatalne wzbudzały pewne wątpliwości moralne, związane z celem 
badań, towarzyszącym im niebezpieczeństwem i sposobem wykorzystania uzyskanych informacji. Wraz z doskonaleniem 
techniki wątpliwości te ustępowały, zwłaszcza że badania stały się pomocne w podejmowaniu terapii już w fazie płodowej. 
Podejmując się badania trzeba rozważyć proporcjonalność podejmowanego ryzyka do zamierzonego celu. Zasadnicze różnice 
w ocenie występują wówczas, kiedy diagnostyka ta ma się stać podstawa do dokonania przerwania ciąży w przypadku 
poważnej wady rozwojowej płodu. Najmniej kontrowersji budzi usuwanie płodu, który nie będzie zdolny do życia. Nie istnieją 
moralne przyczyny aby w takiej sytuacji i świadomości zmuszać matkę do donoszenia płodu aż do momentu porodu.
Inaczej przedstawia się sprawa płodów, które są zdolne do życia, mimo poważnego upośledzenia fizycznego lub psychicznego. 
Decyzje w tej sprawie, tam gdzie przerwanie ciąży ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu jest możliwe z punktu widzenia 
prawa, pozostawia się matce. 
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KODEKS KARNY 
• Art.157
 kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia, zagrażający jego życiu – podlega karze od 

grzywny do 2 lat pozbawienia wolności; z wyjątkiem matki poczętego dziecka
 nie popełnia przestępstwa lekarz, jeśli do uszkodzenia ciała / rozstroju zdrowia doszło w następstwie działań 

leczniczych wykonywanych w przypadku zagrożenia zdrowia / życia  kobiety ciężarnej / dziecka poczętego
• Przepisy dodatkowe: obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i badań prenatalnych, szczególnie 

gdy istnieje podwyższone ryzyko / podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo 
nieuleczalnej choroby płodu zagrażającej jego życiu.

LEKARZ
 Podejmując działanie lekarskie u kobiety w ciąży lekarz odpowiada równocześnie za zdrowie i życie jej dziecka. Jego 

obowiązkiem jest staranie się o zachowanie zdrowia / życia dziecka również przed jego urodzeniem.
 Ma obowiązek zapoznania pacjentów należących do grupy zwiększonego ryzyka  z  możliwościami współczesnej 

genetyki lekarskiej i terapii przedurodzeniowej. Przekazując te informacje ma obowiązek poinformować o ryzyku 
związanym z przeprowadzeniem badań prenatalnych.

 Realizacja kolejnych etapów badań prenatalnych:
 pełna informacja
 skierowanie przez lekarza (ginekologa, lek. pierwszego kontaktu, genetyka) do specjalistycznego ośrodka
 wybór rodzaju badań przez specjalistę

 Lekarz ginekolog położnik nie ma podstaw ani prawnych ani moralnych by odmówić kobiecie w ciąży  wykonanie 
badań prenatalnych. Jeśli tak robi – łamie prawo i ponosi za to odpowiedzialność karną, cywilną, zawodową.

WG USTAWY O ZAWODZIE LEKARZA
 Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, ale ma 

obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki 
zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Ma ponadto obowiązek uprzedniego 
powiadomienia na piśmie przełożonego.

 Klauzula sumienia – kategoria ściśle prawna – lekarz może odmówić wykonania badania, nie może natomiast 
odmówić skierowania pacjentki na nie.

 Na Zachodzie tzw. sprawy o „złe urodzenie” – jeśli lekarz postawił zła diagnozę lub nie przeprowadził badań 
koniecznych do postawienia prawidłowej diagnozy  (uniemożliwił rodzicom podjęcie świadomej decyzji o 
kontynuowaniu ciąży lub nie w przypadku ciężkich wad płodu – co gwarantuje im prawo)

NAJCZEŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY DIAGNOSTYCZNE W USG:
 nierozpoznanie bliźniaków (zroślaków)
 rozpoznanie ciąży bliźniaczej przy obecności jednego płodu
 nieprawidłowa ocena masy ciała płodu
 nierozpoznanie przemieszczenia trzewi z jamy brzusznej do klatki piersiowej

WSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA BADAN PRENATALNYCH:
 zaawansowany wiek matki (> 35 r. ż.)
 poprzednie urodzenie dziecka z zespołem Downa lub inną abberacją chromosomów
 jedno z rodziców jest nosicielem zrównoważonej translokacji chromosomowej
 zmiany wykryte w USG nasuwają podejrzenie abberacji chromosomowych u płodu
 poprzednie urodzenie dziecka z  chorobą  jednogenową np. metaboliczną
 poprzednie urodzenie dziecka z otwartą wadą cewy nerwowej
 kobiety nosicielki ciężkich chorób dziedziczących się jako cecha związana z chromosomem X
 zaawansowany wiek ojca
 poprzednie urodzone dziecko z ciężką wada wrodzona lub zespołem wad wrodzonych o nieznanej etiologii
 nieprawidłowe stężenie w surowicy matki markerów biochemicznych wykorzystywanych  w prenatalnych badaniach 

przesiewowych.
 nerwica lękowa u matki
 ekspozycja jednego z rodziców na działanie promieniowania jonizującego i/lub chemioterapię.

22.  Eutanazja

Eutanazja oznacza „dobrą śmierć” (gr. eu- dobry, łagodny, thanatos – śmierć)
Przez lata pojęcie to zmieniało swoje znaczenia i  powszechne rozumienie, od  pozytywnego znaczenia do niegodziwego 
(uśmiercanie ludzi w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej).

W Polsce eutanazja jest przestępstwem przeciwko życiu. Jest uprzywilejowanym typem zabójstwa. Wg  Kodeksu Karnego – 
eutanazja to zabójstwo człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego. Muszą być koniecznie spełnione te 
dwa warunki: żądanie przez przyszłą ofiarę pozbawienia jej życia oraz współczucie u sprawcy. Gdy nie są spełnione – sprawca 
dokonuje zabójstwa.
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Problem eutanazji regulują następujące przepisy:

Kodeks Karny Art. 150.- kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (łagodniejsza niż zabójstwo człowieka w innych 
okolicznościach)

Kodeks Etyki Lekarskiej:
Art.30. Lekarz  powinien dołożyć wszelkich starań by zapewnić choremu humanitarna opiekę terminalną i godne warunki 
umierania do końca łagodzić cierpienie chorych stanach terminalnych i utrzymywać w miarę możliwości jakość kończącego 
się życia.
Art.31. Nie wolno stosować eutanazji, ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa.
Art.32. W stanach terminalnych nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i 
stosowania środków nadzwyczajnych.

Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z ocena szans leczniczych.
Brak jest w przepisach jakichkolwiek wskazówek, jaki stan fizyczny i psychiczny  człowieka może wywołać tak silne 
współczucie iż uzasadnia ono zabójstwo. Zazwyczaj automatycznie przyjmuje się, że eutanazja może mieć miejsce tylko w 
przypadku nieuleczalnej, śmiertelnej choroby, powodującej znaczne cierpienie fizyczne i psychiczne, agonię. Same cierpienia 
psychiczne  są niewystarczającym powodem do współczucia. Sprawca musi być przekonany o tym że osoba żądająca śmierci 
cierpi tak silnie, iż ze względu na jej cierpienie śmierć stanowi dla niej raczej dobrodziejstwo i śmierć może ja od tych cierpień 
wybawić.

Wyróżniamy:
Eutanazja czynna – jest to postępowanie świadome, zmierzające do skrócenia życia chorego.
Eutanazja bierna – przyspieszenie śmierci poprzez zaprzestanie stosowania wobec osoby cierpiącej odpowiednich, 
podtrzymujących życie środków, odstąpienie od przedłużania życia np. odłączenie  chorego od aparatury. Jest to przestępstwo 
z zaniechania. Może je popełnić lekarz lub pielęgniarka, względnie opiekun prawny osoby niepełnoletniej, względnie 
ubezwłasnowolnionej.
Eutanazja dobrowolna – zadawanie śmierci na wyraźna prośbę chorego, który jest wolny od jakiejkolwiek presji i w pełni 
świadomy co do stanu swego zdrowia.
Eutanazja niedobrowolna –zadanie śmierci bez zgody człowieka np. zabicie nieprzytomnego

Eutanazja jako przestępstwo mam charakter powszechny, a więc jego sprawcą może być każdy człowiek. Najczęściej: lekarz, 
osoba najbliższa, choć ta kwestia jest sporna. Nasuwa wątpliwości  uznanie lekarza za potencjalnego i typowego sprawcę tego 
czynu. Potencjalnym sprawca jest natomiast osoba najbliższa, która z miłości chce osobie kochanej umniejszyć cierpień. Bo 
czy bez miłości nasilenie współczucia może być tak wielkie, żeby usprawiedliwić skrócenie cierpiącemu życia? W tym 
przypadku Kodeks Karny stworzył możliwość odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary sprawcy eutanazji – ”wyjątkowy 
wypadek” – wyjątkowo silny nacisk motywacyjny na sprawcę, a więc wyjątkowo uzasadnione powody do współczucia dla 
ofiary.
Eutanazji nie wolno zatem dokonać lekarzowi, gdyż jego powołaniem jest ratowanie życia człowieka. Lekarz musi zostać 
gwarantem życia i zdrowia!

W Holandii i Belgii problem eutanazji został uregulowany ustawowo. Stawiany jest tu tylko jeden warunek uzasadniający 
eutanazję – żądanie śmierci przez przyszłą ofiarę.
HOLANDIA (2000 r.)
Holenderski kodeks karny eutanazję pojmuje jako celowe działanie polegające na pozbawieniu życia człowieka na jego 
wyraźne i poważne żądanie (eutanazja sensu stricto). Eutanazja sensu largo to „eutanazja bierna” czyli skrócenie życia 
człowieka poprzez dyskontynuację leczenia na wyraźne żądanie pacjenta, czy też bez takiego żądania w przypadkach leczenia 
bezcelowego z medycznego punktu widzenia i „eutanazja pośrednia”: zaaplikowanie środków medycznych w celu 
zmniejszenia doznawanych cierpień gdy niejako skutkiem ubocznym jest przyspieszenie śmierci człowieka. Eutanazja sensu 
largo traktowana jest jako normalna działalność lekarska a naruszenie reguł w takich przypadkach pociąga za sobą jedynie 
odpowiedzialność dyscyplinarną / pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Karalne jest wspomaganie samobójstwa.
Kryteria uchylające bezprawność eutanazji w Holandii:

- poważne, wyraźne żądanie dokonania przez pacjenta będącego w stanie podejmować decyzję
- może być ono wyrażone, jasno w sposób pisemny lub ustny, pisemne żądanie nie jest ważne dopóki pacjent jest w 

stanie nadal wyrażać wolę
- żądanie to nie jest wiążące dla lekarza, jest jedynie upoważnieniem
- żądanie musi mieć charakter trwały, lekarz powinien sprawdzić, czy nie wynika z chwilowej depresji czy impulsu.
-     sama nieuleczalność choroby nie jest wystarczająca, musi jej towarzyszyć cierpienie     
      „nie do wytrzymania” – co ocenia lekarz
-     pacjent nie musi znajdować się w stanie pre-agonalnym
-     pacjent musi dysponować dokładną i nie budzącą wątpliwości wiedzą o swoim stanie 
      zdrowia i rokowaniach 
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-     sytuacja zdrowotna w której się znajduje to taka gdy nie ma szans na poprawę
-     procedurę może przeprowadzić lekarz leczący lub specjalista
-     decyzja musi być podjęta po konsultacji z innym lekarzem, który nie zajmował się 
       tym pacjentem.

BELGIA (2002 r.)
Eutanazja to: ”działanie osoby trzeciej, która umyślnie odbiera życie osobie tego żądającej”.
Lekarz nie popełnia przestępstwa gdy:

-      pacjent jest pełnoletni lub ma zdolność do czynności prawnych oraz pełną 
       świadomość w chwili wyrażania żądania,
-      żądanie jest dobrowolne, wyrażone z rozwagą, powtarzane, na piśmie
-      sytuacja zdrowotna pacjenta jest bez wyjścia i wiąże się ze stałym cierpieniem, nie do
        zniesienia, fizycznym lub psychicznym, nie dającym się uśmierzyć i będącym  
        wynikiem wypadku lub choroby organicznej
-       pacjent przestrzega warunków i trybu postępowania ustawy

Lekarz ma wówczas obowiązek:
- poinformować pacjenta o stanie zdrowia i nadziei na utrzymanie przy życiu, uzgodnić z nim wspólne stanowisko i 
rozważyć możliwości terapeutyczne, wspólnie dojść do przekonania o braku innych rozwiązań
- upewnić się, że cierpienie fizyczne lub psychiczne jest trwałe podobnie jak jego wola zakończenia życia
- przeprowadzić konsultację z innym niezależnym lekarzem
- na życzenie pacjenta omówić sprawę z jego bliskim

FRANCJA – obecnie toczy się zaawansowana debata nad dekryminalizacją eutanazji.

23. Dzieciobójstwo w świetle prawa polskiego

K.k. Art. 149.  Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Dzieciobójstwo jest zatem uprzywilejowaną formą pozbawienia życia ze ścisłym określeniem  ofiary i sprawcy. 
Uprzywilejowanie polega na zagrożeniu sprawcy znacznie niższą karą niż dla sprawcy zwykłej zbrodni zabójstwa (dla 
przykładu od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.)
Na zakończenie aspektów prawnych dzieciobójstwa winnam przedstawić osobisty stosunek do tego przestępstwa. Zawsze 
byłam i nadal jestem zdecydowaną przeciwniczką traktowania zabicia własnego, nowonarodzonego dziecka jako przestępstwa 
uprzywilejowanego i w praktyce sądowej karanego bardzo niską, idąca w miesiące kara pozbawienia wolności, nawet z 
zawieszeniem. Ten pogląd nie jest związany z jakąś ideologią, lecz wypływa z długoletniej praktyki medyka sądowego 
Moim zdaniem należałoby zmienić końcówkę artykułu „wpisując : „... w okresie porodu , pod wpływem jego przebiegu i 
innych okoliczności mu towarzyszących”. Zasadniczą zatem rolę w popełnieniu tego przestępstwa odgrywa zatem 
niewątpliwie stan psychiczny kobiety. Przestępstwa te spełniają więc warunki paragrafu 4 art. 148 k.k., dotyczącego 
zabójstwa: „ Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze 
wolności od roku do lat 10”. Zagrożenie karą jest tu co prawda większe niż w art. 149 k.k. ale jest to także zabójstwo 
uprzywilejowane i mogłoby obejmować także zabicie nowonarodzonego dziecka przez własna matkę.

Rozróżnia się dwie formy dzieciobójstwa: czynne i bierne. 
Czynne polega na różnego rodzaju działaniu matki doprowadzającym do śmierci noworodka. 
Bierne na pozostawieniu go bez jakiejkolwiek pomocy  tzn. nie zapewnienie mu ciepła, pożywienia i utrzymania w czystości. 

Obraz sekcyjny:
Forma dzieciobójstwa  decyduje o przyczynie śmierci noworodka. Najczęstszymi przyczynami jego śmierci przy 
dzieciobójstwie czynnym jest uraz mechaniczny albo uduszenie gwałtowne. Działanie matek bywa okrutne: na sekcji zwłok 
stwierdza się np. liczne rany kłute, poderżnięcia gardła, obrażenia głowy wskutek uderzeń o twardą powierzchnię, obrażenia 
wielonarządowe wskutek wyrzucenia z jadącego pociągu  itp. Przy uduszeniu gwałtownym  spotykane są  różne jego formy tj. 
zadzierzgnięcie (uduszenie pętlą), zadławienie (ucisk rękoma za szyję), zamknięcie otworów oddechowych miękkim 
przedmiotem (wówczas sekcja jest w zasadzie ujemna, choć mogą być stwierdzane cechy duszenia się) lub wtłoczenie do jamy 
ustnej i tchawicy jakiegoś przedmiotu (korki, tampony). Spotykane jest także często uduszenie wskutek umieszczenia 
noworodka w worku foliowym lub owinięcie nim jego główki
Przy dzieciobójstwie biernym wynik sekcji zwłok jest ujemny. Można stwierdzić, na podstawie częściowego wydalenie 
smółki z jelit , dłuższe przeżycie noworodka, co jest możliwe, gdy porzucony on jest  w miejscu ciepłym i suchym.

Komentarz:
Osobiście uważam, że  opisane czyny trudno uznać za dzieciobójstwo, są to raczej zabójstwa, bo ich przyczynę trudno 
upatrywać w przebiegu porodu. Przypadku takie budzą zazwyczaj zainteresowanie mediów, interesujący jest wówczas 
stosunek sąsiadów i znajomych kobiety do popełnionego przez nią czynu. Ludzie ci wyrażają zrozumienie i współczucie, 
niespotykane jest potępienie.

24. Komunikowanie się w medycynie
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Rewolucyjne zmiany w regulacji sposobów komunikowania się w medycynie zapoczątkowała nowa ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej, następnie Kodeks Etyki Lekarskiej, ustawa o zawodzie lekarza, ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej i wiele 
innych ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do nich.
Na komunikację w medycynie składają się relacje pomiędzy poszczególnymi osobami lub zespołami osób, tworząc zasady 
porozumiewania się na styku:

• lekarz – pacjent, 
• pielęgniarka – pacjent, 
• lekarz – pielęgniarka,
• lekarz, pielęgniarka – rodzina pacjenta, 
• lekarz – lekarz, 
• lekarz – media, 
• lekarz – osoby lub organy tzw. upoważnione,
• lekarz – pacjent nietypowy (chory psychicznie, dawcy narządów i szpiku, pokrzywdzeni, poszkodowani, osoby 

zatrzymane przez Policję, oskarżony, skazany, zatrzymany w Izbie Wytrzeźwień).

Lekarz – pacjent:
• Prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia i dalszym postępowaniu (po wypisie ze szpitala)
• Wyrażenie zgody na udzielanie określonych świadczeń
• Zgoda na hospitalizację
• Wypisywanie ze szpitala na własne życzenie
• Zgoda na uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych
• Możliwość zmiany lekarza leczącego

Lekarz – lekarz:
• Zasięgnięcie opinii drugiego lekarza
• Zasady współżycia (Kodeks etyki lekarskiej)
• Rada i pomoc doświadczonych lekarzy młodszym kolegom
• Współpraca między transplantologami

Lekarz – media: Udzielanie ogólnych informacji bez identyfikacji pacjenta

Pielęgniarka – pacjent:
• Informacja o prawach pacjenta
• Informacje o stanie zdrowia w określonym zakresie
• Poradnictwo

Pielęgniarka – lekarz:
• Ocena zasadności zleceń
• Odmowa wykonania zlecenia
• Po samodzielnym wykonaniu przez pielęgniarkę świadczenia powinna ona bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym 

lekarza

Lekarz – osoby lub organy tzw. upoważnione:
• Obowiązek udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta
• Badanie osoby podejrzanej (opieranie się tylko na wynikach badania)
• Badanie osób pokrzywdzonych
• Lekarz jako świadek
• Zawiadomienie o przestępstwie
• Rozpoznanie choroby zakaźnej, wenerycznej, zgonu z powodu zatrucia lub choroby nowotworowej, zgon 

okołoporodowy

Lekarz – pacjent nietypowy:
• wyrażania zgody na badanie czy przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
• ocena, czy z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu 

innych osób bądź nie jest zdolna do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych. Powyższe przesłanki likwidują 
bowiem konieczność uzyskania zgody.

Lekarz, pielęgniarka – rodzina pacjenta:
• Wszelkie uprawnienia rodziny zależą od świadomej decyzji chorego 
• Upoważnienie pacjenta musi mieć formę oświadczenia pisemnego zawartego w historiach  
• Sytuacje szczególne:

o pacjent nie wskaże osoby, upoważnionej do informacji o jego stanie zdrowia
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o decyzja o wykonaniu sekcji patomorfologicznej
o uzyskiwanie zgody rodziny potencjalnego dawcy na pobranie narządów do przeszczepów

25.   Prawa pacjenta  

Model Deklaracji Praw Pacjenta –  WHO 1994 r. 
Wytyczne do stosowania w poszczególnych państwach.
Każdy pacjent ma prawo do:

• poszanowania swojej osoby jako istoty ludzkiej,
• samodecydowania,
• poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa swojej osoby,
• poszanowania swojej prywatności, 
• poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturowych oraz przekonań religijnych i filozoficznych,
• ochrony zdrowia na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą medyczną,
• ulgi w cierpieniach, ludzkiego traktowania w stanach terminalnych oraz godnej śmierci. 

Konstytucja R.P. – 1997 rok                      
Art. 68:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp (mowa o „koszyku 

świadczeń” – i nadal nie wiadomo kiedy powstanie) do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

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

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom 
degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Art. 19.1.  Pacjent ma prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej a w sytuacji ograniczonych możliwości 

udzielania  odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej 
kolejność dostępu do tych świadczeń,

2) informacji o swoim stanie zdrowia,
3) wyrażenia zgody na udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej 

informacji,
4) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
5) umierania w spokoju i godności.

W zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjent ma 
również prawo do: 
Art.19 ust. 3.

1)   dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazana przez siebie,
2)     kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz, 
3)     opieki duszpasterskiej 

Dodatkowo o prawach pacjenta stanowi art. 18 ustawy:
Art. 18. 1. Zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających  ze świadczeń 
zdrowotnych.
2. Zakład opieki zdrowotnej zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
3. Zakład udostępnia dokumentacje, o której mowa w ust.1.:
1)  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, 
2) innym wymienionym w tym artykule instytucjom.

Uzupełnieniem powyższych praw jest zapis:
Art. 20. 1. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:
1) świadczenia zdrowotne,
2) środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
3) pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, 
W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo 
opiekuna faktycznego. 

Ustawodawca zagwarantował realną możliwość egzekwowania praw przez pacjentów poprzez stworzenie podstawy prawnej 
do uzyskania odszkodowania materialnego za ich łamanie. (Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej)
Art. 19 a.
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1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta, o których mowa w art. 18. ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 oraz w art. 19 ust.1. 
pkt 1 – 4 i ust. 3, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednia sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.

2. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności, sąd może na żądanie 
najbliższego członka rodziny, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, zasądzić odpowiednia 
sumę pieniężną  na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.

Art. 448 kodeksu cywilnego: w razie naruszenia dobra  osobistego, sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia  pieniężnego za doznana krzywdę lub na jego żądanie zasądzić 
odpowiednia sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia 
skutków naruszenia. 
Należy zatem spodziewać się  procesów, gdyż świadomość prawna pacjentów rośnie szybciej aniżeli świadomość prawna 
lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Badania NIK-u wykazały, że łamanie w/w podstawowych praw pacjentów jest 
nader częste i ma ono charakter działań zawinionych. Nie wynika z braków finansowych, lecz nieznajomości prawa albo 
lekceważenia przepisów. 

Prawo do świadczeń zdrowotnych.
Przy przyjęciu do szpitala pacjent  wyraża zgodę  na hospitalizację ma podstawie paragrafu 13. pkt. 7 rozporządzenia w 
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych 
warunków jej udostępniania z dnia 10 sierpnia 2001 r. (Dz. U.nr. 88 poz. 966): Historia choroby zawierać musi „pisemne 
oświadczenie pacjenta lub  jego przedstawiciela ustawowego albo  osoby upoważnionej, o wyrażeniu zgody na przyjęcie do 
szpitala w formie wymaganej odrębnymi przepisami”. Do tej pory brak tej regulacji. Samo skierowanie do szpitala nie jest 
wyrażeniem zgody na przyjęcie.

• w razie nie wyrażenia zgody przez pacjenta na przyjęcie do szpitala, należy – zgodnie z paragrafem 21 ust.1. pkt. 10) 
sporządzić w historii choroby adnotacje o braku zgody pacjenta na pobyt w szpitalu,potwierdzona jego podpisem albo 
podpisem jego przedstawiciela ustawowego,

• pacjent, zgodnie z art. 22 ust. 3. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ma prawo wypisania się ze szpitala na 
własne żądanie: „Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest poinformowana przez lekarza o 
możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze 
szpitala na własne żądanie.

W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. Powyższe rozwiązane jest 
gorsze od obowiązującego przed nowelizacja ustawy w l997 r. Poprzednie stwarzało wymóg złożenia przez pacjenta 
„oświadczenia na piśmie lub ustnie w obecności dwu świadków” a dopiero po odmowie takiego oświadczenia sporządzenie 
odpowiedniej adnotacji. Obecny tryb może budzić wątpliwości co do rzeczywistej woli pacjenta

• Historia choroby musi zawierać także (pkt. 8 rozporządzenia jw.): adnotację  o poinformowaniu pacjenta lub innych 
uprawnionych osób o prawach wynikających z odrębnych przepisów, na zasadach określony w tych przepisach,

•  pacjenta o jego prawach  informuje, zgodnie z Ustawą  z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. nr. 91 poz. 410) pielęgniarka: art. 20. 1. Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego 
prawach. Po poinformowaniu pacjent podpisuje oświadczenie, że tego dokonano.

Nie wystarczy zatem wywieszanie na korytarzach szpitali spisanych praw pacjenta i polecenie przeczytania ich. Informacja ta 
musi być udzielona w trakcie osobistego kontaktu pielęgniarki z pacjentem.

Przy przyjęciu do szpitala, zgodnie z pkt. 6 paragrafu 13 rozporządzenia o dokumentacji medycznej pacjent podaje i wpisuje 
się to do historii choroby: adres wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu przedstawiciela ustawowego przedstawiciela 
ustawowego pacjenta, opiekuna lub innej osoby wskazanej przez pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta do 
otrzymania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Wola pacjenta w tym zakresie musi 
być zatem wyra żona na piśmie. Wola pacjenta w tym zakresie musi być zatem wyrażona na piśmie. Tylko osoby 
wymienione przez pacjenta mają prawo do informacji o nim. Pacjent może nie upoważnić nikogo, może upoważnić 
wszystkich. Może upoważnić matkę, nie upoważnić żony – stwarzać to może dla lekarza kłopotliwe sytuacje. 
Powyższe potwierdzają zapisy w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., nr. 21, 
poz. 204): 

art. 31. 1. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego 
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
2. Lekarz może udzielać informacji, o której mowa w ust. 1, innym osobom tylko za zgodą pacjenta.
3. Na żądanie pacjenta lekarz nie ma obowiązku udzielać pacjentowi informacji, o której mowa w ust. 1.
4. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie 
zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje 
przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek 
udzielić mu żądanej informacji.
5. Obowiązek lekarza, określony w ust. 1, dotyczy także pacjentów, którzy ukończyli 16 lat.
6. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela 
informacji przedstawicielowi ustawowemu, a w razie jego braku lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe - opiekunowi 
faktycznemu pacjenta.
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7. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu 
procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.
8. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o opiekunie faktycznym, należy przez to rozumieć osobę wykonującą, bez 
obowiązku ustawowego, stałą pieczę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo swój stan psychiczny pieczy 
takiej wymaga. 

Zapisy ustawowe zapisy stanowią zatem, że w wyjątkowych sytuacjach lekarz może ograniczyć zakres informacji udzielanych 
pacjentowi oraz , że prawo do informacji, bez jego złamania ma: 

• pacjent,
• przedstawiciel ustawowy (dla osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych),
• każda osoba za zgodą pacjenta,
• opiekun faktyczny (dla nieprzytomnych), którym może być członek rodziny ale także obca osoba.

Uwaga: Rozporządzenia o dokumentacji lekarskiej dotyczące zarówno zoz-ów jak i prywatnych gabinetów. nie przewiduje 
konieczności składania na piśmie oświadczenia pacjenta o osobach upoważnionych do informacji o jego stanie zdrowia. Moim 
zdaniem, należy to czynić per analogiam . 

Prawo do informacji o stanie zdrowia łączy się nierozerwalnie z obowiązkiem zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej. 
O obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej stanowią artykuły ustawy o zawodzie lekarza: 
Art. 40.
1. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z 
wykonywaniem zawodu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1) tak stanowią ustawy,
2) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i 

instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje. 
3) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o 

niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia,
5) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
6) jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych,
7) jest to niezbędne dla celów naukowych; ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.
3. Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7, jest związany tajemnicą również po śmierci 
pacjenta.
4. Lekarz nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta bez jego zgody.

Artykuły rozdziału „Tajemnica lekarska” Kodeksu Etyki Lekarskiej: 
Art. 23.
Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu 
uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od dochowania 
tajemnicy lekarskiej. 
Art. 24.
Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, jeżeli jest to 
niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta. 
Art. 25.
Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić:   

• gdy pacjent wyrazi na to zgodę, 
• jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób, oraz 
• jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa. 

Art. 26.
Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na zlecenie upoważnionego z mocy 
prawa organu wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed 
rozpoczęciem badania poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. Wszelkie informacje, które nie są konieczne dla 
uzasadnienia wniosków wynikających z badania, powinny być nadal objęte tajemnicą lekarską. 
Art. 27.
Lekarz ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka. 
Art. 28.
Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. 
Dopuszczenie do tajemnicy winno obejmować wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania 
ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz 
zabezpieczeniem jej przed ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne dla 
postępowania lekarskiego.
Uwaga -  z tym ostatnim sformułowaniem  nie zgadzam się. Dokumentacja lekarska moim zdaniem  winna zawierać także 
wszelkie zdarzenia dotyczące pacjenta np. spisywanie w szpitalu testamentu, zawieranie małżeństwa, incydenty niewłaściwego 
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zachowania – dane te są niejednokrotnie niezbędne dla ustaleń w toczących się w późniejszych okresach czasu 
postępowaniach sądowych.

Rozdział „Poszanowanie praw pacjenta”
  Art. 13.

1. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji 
dotyczących jego zdrowia. 

2. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały. 
3. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i 

spodziewanych korzyściach związanymi z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościami zastosowania 
innego postępowania medycznego.

Uwaga – to ostatnie stwierdzenie, zgodne z przepisami prawa stanowionego jest bardzo ważne. Zdarza się ,że lekarze szpitala 
o niskim  stopniu referencyjności podejmują się leczenia, nie informując pacjenta o nowych mniej inwazyjnych sposobach 
możliwych do zastosowania w innych szpitalach. Przykład – kamica nerkowa  - zabieg operacyjny lub kruszenie kamieni. 
Art. 16.

1. Lekarz może nie informować pacjenta o stanie jego zdrowia bądź o leczeniu, jeśli pacjent wyraża takie życzenie. 
Informowanie rodziny lub innych osób powinno być uzgodnione z chorym. 

2. W przypadku chorego nieprzytomnego lekarz może udzielić, dla dobra chorego, niezbędnych informacji osobie, co do 
której jest przekonany, że działa ona w interesie chorego. 

3. W przypadku pacjenta małoletniego lekarz ma obowiązek informowania jego przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna faktycznego. 

Uwaga – mam duże zastrzeżenia do treści tego artykułu, gdyż stawia mniejsze wymagania niż przepisy prawa stanowionego. 
Informowanie innych osób nie może być uzgadniane z chorym. Chory ma wskazać pisemnie osoby upoważnione do 
uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia .  Poz. 2 i 3 są nawet ze sobą sprzeczne – prawidłowo sformułowana jest pozycja 
3. Lekarz nie ma prawa udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie wg własnego przekonania co do jej życzliwości 
dla pacjenta.
Art. 17.
W razie niepomyślnej dla chorego prognozy lekarz powinien poinformować chorego o niej z taktem i ostrożnością. 
Wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeśli lekarz jest głęboko 
przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa; 
jednak na wyraźne żądanie pacjenta lekarz powinien udzielić pełnej informacji 
Art. 18.
Lekarz leczący nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego 
lekarza. Na życzenie pacjenta powinien ułatwić mu taką konsultację. 
Zgodnie z powyższymi zapisami tajemnica lekarska obejmuje nie tylko dane o stanie zdrowia ale także dane pozalekarskie, o 
których zawodowo dowiedział się lekarz. Zarówno pacjent jak i jego przedstawiciel ustawowy mogą wyrazić zgodę na 
ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Zgody takiej nie może natomiast wyrazić opiekun faktyczny. 
Lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta.W przypadkach, gdy pacjent nie upoważnił żadnej osoby do 
informacji, również po jego śmierci nie można np. rodzinie podać danych o jego stanie zdrowia a zatem także o przyczynie 
jego śmierci. Karta zgonu staje się wówczas dokumentem poufnym. 
Ażeby nie łamać powyższych przepisów a tym samy uniknąć odpowiedzialności prawnej (cywilnej) za złamanie „prawa 
pacjenta do informacji” należy:

 przestrzegać zasady, że zasadniczo tylko sam pacjent, a w określonych sytuacjach jego przedstawiciel ustawowy i 
opiekun faktyczny mają prawo do informacji o stanie jego zdrowia.

 pacjent może wskazać osobę lub osoby, które również upoważnia do informacji. Decyzja ta wymaga oświadczenia na 
piśmie, co jest bardzo ważne w przypadku skłóconych ze sobą członków rodziny. Konieczność pisemnego 
oświadczenie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia o dokumentacji medycznej z 2002 r. – przedtem wystarczyło 
oświadczenie ustne, nie do zweryfikowania.

 na łóżkach pacjentów nie mają prawa wisieć tabliczki z „kartami gorączkowymi”, na których nie tylko znajdują się 
chronione prawem dane osobowe, ale także różne informacje o stanie zdrowia a nierzadko i rozpoznanie (zazwyczaj 
w języku łacińskim). Należy opracować system identyfikacji pacjentów, chroniących ich prawa 

 w trakcie wizyt lekarskich nie może być publicznie omawiany stan zdrowia pacjenta, wyniki badań, prognozy itp.,
 nie wolno udzielać informacji telefonicznie, chyba , że na wyraźne życzenie pacjenta. W praktyce mogą jednak 

zaistnieć wyjątkowe sytuacje (telefon od osoby bliskiej z za granicy), które należy rozwiązywać po porozumieniu z 
pacjentem 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: 
„Informacja o stanie zdrowia dotyczy „bezpośrednich, typowych, zwykłych skutków” (II CR 732/72)

 „Nie można wymagać od lekarza aby uprzedzał pacjenta o wszelkich mogących wystąpić komplikacjach, zwłaszcza 
takich, które zdarzają się niezmiernie rzadko” (I.CR 47/74)

 „Spoczywający na lekarzu obowiązek uprzedzania chorego o możliwych komplikacjach zamierzonej operacji jest 
inny, gdy przeprowadzenie zabiegu operacyjnego ma na celu poprawę zdrowia  chorego a inny gdy operacja jest 
niezbędna dla ratowania życia chorego,. W sytuacji drugiej lekarz powinien powstrzymać się  od udzielania 
informacji o możliwych powikłaniach, które mogłyby wpłynąć ujemnie na  psychikę chorego, a tym samym 
zwiększyć ryzyko operacyjne.” ( IICR 632/73,OSPiK 1/1975) 
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 Wyrażanie zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej 
informacji:

 Art. 32. 
1. Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta.
2. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela 
ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zgoda sądu 
opiekuńczego.
3. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby, o której mowa w ust. 2, zgodę na przeprowadzenie badania może 
wyrazić także opiekun faktyczny.
4. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka 
jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby.
5. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda.
6. Jeżeli jednak małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony 
umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagana jest zgoda 
sądu opiekuńczego.
7. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zgoda osób wymienionych w ust. 1, 2 i 4 może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez 
takie ich zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza 
czynnościom medycznym.
Art. 33. 
1. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on 
niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości 
porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
2. Decyzję o podjęciu czynności medycznych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz powinien w miarę 
możliwości skonsultować z innym lekarzem.
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.
Art. 34. 1. Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą 
podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2. Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz ma obowiązek udzielenia mu informacji 
zgodnie z art. 31.
3. Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1, wobec pacjenta małoletniego, 
ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego 
przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe - po 
uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
4. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 32 ust. 6.
6. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia 
zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza czynności wymienionych w ust. 1, a niezbędnych dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może 
wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
7. Lekarz może wykonać czynności, o których mowa w ust. 1, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody 
właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi 
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma 
obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O 
wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd 
opiekuńczy.
8. O okolicznościach, o których mowa w ust. 3 - 7, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej 
pacjenta.
Art. 35. 
1. Jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią 
okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała 
lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela 
ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w 
sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, 
zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności.
2. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej oraz 
informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo sąd opiekuńczy.
Kodeks Etyki Lekarskiej
Art. 15.

1. Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeśli pacjent nie jest zdolny do 
świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić przedstawiciel ustawowy bądź osoba faktycznie opiekująca się 
pacjentem.

2. W przypadku osoby niepełnoletniej lekarz powinien starać się uzyskać także jej zgodę, o ile jest ona zdolna do 
świadomego wyrażania zgody  
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3. Wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez zgody pacjenta może być 
dopuszczone tylko wyjątkowo w szczególnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. 

4. Badanie bez wymaganej zgody pacjenta lekarz może przeprowadzić również na zlecenie organu lub instytucji 
upoważnionej do tego z mocy prawa, o ile nie stwarza ono nadmiernego ryzyka zdrowotnego dla pacjenta.

5. W razie nie wyrażenia zgody na proponowane postępowanie lekarz powinien nadal, w miarę możliwości, otaczać 
pacjenta opieką lekarską.

Wykonywanie zabiegu leczniczego, a zatem jednego ze świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta zostało spenalizowane. W 
Kodeksie Karnym z 1997 r pojawił się art. 192 .
Art. 192. 
§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Najważniejszym problemem jest udzielenie pacjentowi przystępnej informacji o trybie leczenia, metodzie diagnostyki bądź 
technice zabiegu operacyjnego, ich skutkach i możliwych powikłaniach. Problemem jest sposób udzielania takich informacji – 
musi być rzeczowy, nie bagatelizujący problemów leczniczych ale i nie  wyolbrzymiający możliwe powikłania. Nie wolno 
jednak bagatelizować  nawet, wydawałoby się, niepoważnych schorzeń czy zabiegów. Gdy wystąpią wówczas powikłania, 
nawet mieszczące się w granicach ryzyka – pacjent i jego rodzina podejrzewa popełnienie błędu
Pacjent podpisuje zgodę na ściśle określony zabieg i winien on być dokładnie sprecyzowany w formule podpisywanej przez 
pacjenta zgody. O ile są podstawy do przewidywania możliwości wystąpienia konieczności poszerzenia zabiegu, ewentualność 
taka winna być wpisana do formuły zgody i podpisana przez pacjenta. W razie konieczności, zgodnego z prawem poszerzenia 
zakresu zabiegu operacyjnego należy dokładnie udokumentować powody takiej decyzji, po skonsultowaniu jej z drugim 
specjalistą.
Może dojść i w praktyce się to zdarza, że dochodzi do konfliktu między dwoma prawami pacjenta – prawem do leczenia 
zgodnego z aktualną wiedzą lekarska i prawa do nie udzielenia zgody na proponowane leczenie. W takich przypadkach 
pierwszeństwo ma wola pacjenta. za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia  przy niemożności zmiany swej woli przez pacjenta ( 
stan nieprzytomny, znieczulenie ogólne), 
Moim zdaniem, o ile nieprzewidziana wcześniej konieczność poszerzenie  zabiegu doprowadzi do okaleczenia pacjenta (np. 
sztuczny odbyt) należy przerwać zabieg, wzbudzić pacjenta i uzyskać jego zgodę 
Zgoda pacjenta jest szczególną formą  oświadczenia woli. Musi zatem spełniać wymogi czyniące je skutecznym prawnie, a 
zatem:

• osoba wyrażająca swą wolę musi być uprawniona  do jej udzielenia tj. być prawnym dysponentem dóbr o których 
decyduje. Nie może zatem skutecznej prawnie zgody wyrazić dziecko lub osoba ubezwłasnowolniona 

• czynność stanowiąca przedmiot zgody nie sprzeciwia się ustawie lub zasadom współżycia. Nie można zatem udzielić 
zgody na okaleczenie bez wskazań lekarskich np. sterylizację – zgoda taka nie ma wartości prawnej, a lekarz 
dokonujący taki zabieg popełnia przestępstwo,

• oświadczenie woli, którego rezultatem jest wyrażenie zgody, musi być wynikiem integralnej i swobodnej decyzji 
osoby je składającej, powstałej w warunkach należytego rozpoznania okoliczności faktycznych. Zgoda ta nie może 
być wyrażona pod wpływem przymusu, błędu lub w stanie psychicznym uniemożliwiającym jej wyrażenie,

• zgoda musi być wyrażona w stosownej formie 
Największym i najczęstszym problemem w praktyce jest brak zgody na świadczenia zdrowotne wyrażany przez osoby będące 
w stanie nietrzeźwym  lub cierpiące na schorzenia psychiczne ale nie ubezwłasnowolnione. Osoby nietrzeźwe doprowadzane 
są zazwyczaj do szpitala przez funkcjonariuszy Policji, którzy maja prawo zastosowania przymusu bezpośredniego i mogą np. 
przytrzymać  pacjenta by lekarz mógł opatrzyć mu ranę. 
Osoba 16-letnia ma prawo do wyrażenia swej woli i wola ta może być sprzeczna z wolą przedstawiciela ustawowego , jakim 
jest rodzic. Decyduje wówczas – o ile jest na to czas – Sąd Rodzinny i Opiekuńczy. Podobne problemy mogą być przy różnej 
woli ojca i matki – przy ważnych dla dziecka sprawach, jaką jest  niewątpliwie operacja – swa wolę muszą wyrazić oboje 
rodziców. 
Stosowana forma zgody: ustawy określają jednoznacznie wykonanie jakich świadczeń zdrowotnych wymaga zgody pisemnej – 
hospitalizacja, zabieg operacyjny, zabiegi diagnostyczne i lecznicze o podwyższonym ryzyku; należy tu także uwzględnić 
znieczulenia. Zgoda na inne świadczenia zdrowotne może być wyrażona werbalnie, gestem, wyciągnięciem ręki po lek itp.
Prawo do intymności i poszanowania godności pacjenta. To najrzadziej omawiane i  interpretowane przez  prawników i 
lekarzy prawo pacjenta. Jest też najczęściej, choć zazwyczaj nie z winy umyślnej, łamanym prawem pacjenta. 
Przepisy dotyczące tego prawa: 
Ustawa o zawodzie lekarza. 
Art. 36. 
1. Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta.
2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może uczestniczyć tylko niezbędny, ze względu na rodzaj świadczenia, personel 
medyczny. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta i lekarza.
3. Lekarz ma obowiązek dbać, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z pacjentem zasady określonej w ust. 
1.
4. Przepis ust. 2 nie dotyczy klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych 
jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie 
niezbędnym do celów dydaktycznych. W przypadku demonstracji o charakterze wyłącznie dydaktycznym konieczne jest 
uzyskanie zgody pacjenta.
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Uwaga - odnośnie ust. 2 należy przestrzec przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych w obecności członków rodziny. Osoba 
taka może być obecna przy np. badaniu tylko na wyraźne życzenie pacjenta i tylko wówczas gdy nie narusza to intymności a 
także nie utrudnia pracy lekarzowi.
Kodeks Etyki Lekarskiej
Art. 12.

1. Lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą i prawo do intymności i 
prywatności. 

2. Relacje między pacjentem, a lekarzem powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien 
mieć prawo do wyboru lekarza.

26.   Zachowania seksualne a odpowiedzialność karna  

Odchylenia seksualne (zboczenia) obejmują:
1. Zaburzenia ukierunkowania:

• Homoseksualizm
• Autoerotyzm (narcyzm) – częsty onanizm i oglądactwo
• Kazirodztwo
• Pedofilia
• Gerontofilia – ukierunkowanie popędu do ludzi starych
• Fetyszyzm – popęd do części ubrania i przedmiotów danej osoby
• Zoofilia
• Nekrofilia

2. Zaburzenia realizacji popędu
• Ekshibicjonizm
• Wojeryzm, skroptofilia (podglądanie i oglądactwo)
• Pedicatio – używanie odbytu jako pochwy
• Frotteryzm (ocieractwo)
• Onanizm
• Koprofagia
• Masochizm
• Sadyzm
• Transwestytyzm

Art. 197.
§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo 
wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 5.

Art. 198. 
Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak 
zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania 
płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 199. 
§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do 
obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto doprowadza małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności 
seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej, 
albo jej obietnicy.

Art. 200. 
§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub 
doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie 
czynności seksualnej.

Art. 201. Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, 
przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 202.  
§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie 
życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter 
albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub 
publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem 
przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10.
§ 4a Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia 
przestępstw określonych w § 1-4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 203. Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, 
doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 204. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.
§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą.

Art. 205.  Ściganie przestępstw określonych w art. 197 lub 199 § 1, jak również w art. 198, jeżeli określony w tym przepisie 
stan ofiary nie jest wynikiem trwałych zaburzeń psychicznych, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Ściganie za przestępstwa seksualne w większości odbywa się na wniosek ofiary lub jej opiekuna (wyjątek – prokurator – 
kazirodztwo, osoby nieletnie, przestępstwo ze szczególnym okrucieństwem lub jeśli ofiara dozna znacznych obrażeń)

Badanie ofiar zgwałcenia i podejrzanych – należy przeprowadzić jak najszybciej (plemniki żyją do 36 h):
• Badanie ginekologiczne
• Ślady na ciele
• Badanie mikrobiologiczne

Różnicowanie odchyleń od fizjologii polega na  przewadze jednych nad drugimi. Przy przewadze fizjologicznych stosunków 
płciowych (pochwowych) mówimy o normie.

27.   Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.  

Przepisy prawne:
Rozdział XXV Kodeksu Karnego: ,, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności’’
(patrz pyt. 26)

Wyróżnia się:
• przestępstwa seksualne (zgwałcenie, kazirodztwo) 
• przestępstwa na tle seksualnym (pozostałe – takie w których w działaniu sprawcy ujawnia się czynnik seksualny). 

Ustawodawcę nie interesuje sposób zaspokajania popędu, a jedynie zabezpiecza ochronę dóbr osobistych ludzi stających się 
obiektem seksualnych zainteresowań sprawcy. 
Dlatego też zabronione jest zaspokajanie popędu wobec:

• sprzeciwu osoby drugiej
• przy użyciu siły, groźby lub wykorzystania stosunku zależności
• z osobami w wielu poniżej 15 r. ż., pozbawionymi całkowicie lub znacznie możliwości rozpoznania czynu
• publicznie
• w obecności osób w wieku poniżej 15 r. ż.
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Powyższe stwierdzenia dotyczą także czynów ukierunkowanych na zaspokojenie popędu – tj. nawet jeśli sprawca nie odbył 
pełnego stosunku.

Podział przestępstw seksualnych i na tle seksualnym wg k.k. z 1969 r.:
Czyny przeciwko wolności osobistej:

• zgwałcenie i jego postacie tzn.
• zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem
• zgwałcenie zbiorowe

Czyny nierządne:
• z osobą o zakłóconych czynnościach psychicznych (także osoby np. odurzone)
• przy nadużyciu stosunku zależności 
• przy wyzyskaniu krytycznego położenia

Przestępstwa przeciwko obyczajowości:
• rozpowszechnianie przedmiotów pornograficznych
• sporządzanie takich przedmiotów do rozpowszechniania
• stręczycielstwo (nakłanianie drugiej osoby do uprawiania nierządu – nie ma znaczenia czy sprawca działa z chęci 

zysku czy z innych pobudek)
• sutenerstwo (czerpanie zysku z cudzego nierządu), kuplerstwo (ułatwianie nierządu w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych)
• kazirodztwo
• czyn lubieżny z osobą nieletnią
• czyn nierządny w obecności osoby nieletniej

Zatem przestępstwa wiążące się ze sferą seksualną można podzielić na te:
• seksualne (zgwałcenie, kazirodztwo)
• paraseksualne (stręczycielstwo, sutenerstwo)
• wynaturzenia seksualne (mord z lubieżności – crimen praetersexuale, crimen sexuale praeternaturale).

Ściganie za przestępstwa seksualne w większości odbywa się na wniosek ofiary lub jej opiekuna. Wyjątkiem są czyny 
dokonane na nieletnich, ze szczególnym okrucieństwem, lub, jeżeli ofiara doznała znacznych obrażeń.

Odmienne ukierunkowanie popędu seksualnego.
Odchylenia seksualne (zboczenia) to zachowania polegające na nieprawidłowym ukierunkowaniu popędu (perversiones quo 
ad obiecto) albo sposobie realizacji (perversiones quo ad acto). 

Do grupy zachowań o odmiennym ukierunkowaniu zalicza się:
• homoseksualizm (orientacja seksualna wobec osobnika tej samej płci)
• autoerotyzm
• pedofilię, gerontofilię
• fetyszyzm, sodomię, nekrofilię, koprofagię (odżywianie się odchodami)

Do grupy zachowań odmiennej realizacji zalicza się m.in.: 
• samogwałt – onanizm 
• ekshibicjonizm – czyn nierządny wykonany publicznie lub w obecności osoby w wieku poniżej 15 r. ż.
• wojeryzm – podglądactwo
• spoktofilia – oglądactwo 
• masochizm,
• sadyzm,
• transwestytyzm,
• nekrofilia,
• klismafilia (satysfakcja seksualna jest osiągana poprzez wlewy doodbytnicze)
• kapnofilia

Badanie ofiar zgwałcenia i podejrzanych (sprawców)
Czynnik czasu. Badanie należy przeprowadzić jak najszybciej. Plemniki do 36 godzin. Badanie ginekologiczne we 
wziernikach. Ślady na ciele. Inne metody badań: badania mikrobiologiczne – szczepy bakteryjne. 

Zgwałcenie: 
Elementami uzupełniającymi składnika seksualnego są: elementy brutalnej przemocy, podstęp, groźba, krzywda. 

Warunkiem uznania czynu za gwałt nie jest odbycie pełnego stosunku, ale wykazanie, że doszło do kontaktu sprawcy z 
narządami płciowymi ofiary. 
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Podział zgwałceń:
• gwałty rzeczywiste- najczęściej młode kobiety, 
• gwałty bezwiednie prowokowane – zachowanie ofiary sprawia wrażenie skłonności do bliższych kontaktów
• fałszywe oskarżenia
• podwójne, zbiorowe

28. Lekarski obowiązek ratowania życia  

Uregulowania prawne: 
• Art. 30 ustawy o zawodzie lekarza  :

Lekarz  ma  obowiązek  udzielać  pomocy  lekarskiej  w  każdym  przypadku,  gdy  zwłoka  w  jej  udzieleniu  mogłaby  
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia,  ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia,  oraz w 
innych przypadkach nie cierpiących zwłoki. 
Jest to wymóg bezwzględny i nie podlega tzw. klauzuli sumienia (art. 38 ustawy o zawodzie lekarza: Lekarz może nie 
podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30

• Art. 162 §1 Kodeksu Karnego  :
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

• Art. 38 Konstytucji RP  :
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

• Art. 41 §1 Konstytucji RP  :
Każdemu  zapewnia  się  nietykalność  osobistą  i  wolność  osobistą.  Pozbawienie  lub  ograniczenie  wolności  może  
nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

• Art. 192 Kodeksu Karnego  :
Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Treść tego artykułu jest również jednoznaczna i nie przewiduje żadnych wyjątków, nie uwzględnia zatem sytuacji 
kiedy pacjent jest nieprzytomny i nie jest w stanie wypowiedzieć się na temat zgody…i jest to luka prawna albo 
błędnie sformułowany przepis.

Sytuacja, w której lekarz ratuje życie pacjentowi nieprzytomnemu i nie nawiązującemu kontaktu, czyli nie mogącemu wyrazić 
swojej woli, nie budzi zastrzeżeń. Lekarz musi wówczas podjąć wszelkie dostępne, zgodne z zasadami aktualnej wiedzy 
lekarskiej działania ratunkowe w tym wszelkie konieczne zabiegi lecznicze.

Problemy prawne powstają natomiast w sytuacjach, gdy:
• Dorosły pacjent przed utratą przytomności wyrażał, jak się wydaje, świadomy sprzeciw co do podejmowania 

czynności ratujących życie
• Istnieją wątpliwości co do wartości prawnej wyrażanej przez dorosłego pacjenta woli; może być to związane ze 

schorzeniami psychicznymi a nawet somatycznymi, zażywanymi lekami, a także stanem upojenia alkoholowego

Wariantem pierwszej wersji jest posiadanie przez pacjenta lub dostarczenie przez jego rodzinę pisemnego oświadczenia woli, 
np. co do braku zgody na przetoczenie krwi nawet wówczas gdy tylko taki zabieg daje szansę uratowania życia. Jak podano 
powyżej, w polskim prawie medycznym nie wpisano takiej możliwości wyrażenia  woli; przeciwnicy przetaczania krwi z 
powodów religijnych (Świadkowie Jehowy) żądają jednakże respektowania takich oświadczeń.

W opisanych powyżej sytuacjach dochodzi do kolizji między dwiema, największymi dla każdego człowieka, 
zagwarantowanymi konstytucyjnie wartościami: prawem do życia i prawem do samostanowienia. Którą z tych dóbr należy 
uznać za ważniejszą ? Kto ma o tym zadecydować? Na pewno nie rodzina. Pozostaje lekarz a dla lekarza najwyższym 
dobrem musi być i jest życie człowieka. Musi zatem działać, gdyż zaniechanie może go narazić na odpowiedzialność karną.

• Art.2 Kodeksu Karnego   stanowi bowiem: Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez  
zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Na lekarzu 
ciąży niewątpliwie prawny, szczególny obowiązek ratowania życia.

Biorąc pod uwagę wszystkie, przywołane powyżej przepisy, sytuacja prawna relacji lekarz – pacjent nieprzytomny, nie 
wyrażający przed utratą przytomności zgody na ratowanie życia, lub nie wyrażający takiej zgody w sposób budzący jej 
wartość prawną (czy jest świadoma), przedstawia się następująco:

• człowiek ma zapewnioną konstytucyjnie „prawną ochronę życia”, przy czym w artykule, gwarantującym to prawo nie 
uwzględniono żadnych odstępstw ; stąd przecież zniesienie w Polsce kary śmierci,
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• człowiek ma zapewnione konstytucyjnie prawo do samostanowienia, jednakże prawo to ograniczać mogą inne 
ustawy, „na zasadach” i  w „trybie” w nich ustalonych. Ustawa o zawodzie lekarza jest aktem prawnym spełniającym 
te warunki.

Powyższe układa się logiczną całość i wskazuje na bezwzględność lekarskiego obowiązku ratowania życia i uzasadnioną 
prawnie negację wcześniejszej, bądź wątpliwej prawnie woli pacjenta w sytuacjach opisanych powyżej. Lekarz musi zatem w 
takich sytuacjach podjąć zabiegi ratujące życie, poświęcając prawo pacjenta do samostanowienia. 

To wyłącznie prawna strona prawną zagadnienia. Nie mniej ważny jest wpływ na psychikę lekarza opisywanych sytuacji. 
Niemożność ratowania jeszcze przytomnego ale śmiertelnie zagrożonego pacjenta, gdyż nie życzy sobie tego, jest dla każdego 
lekarza niewątpliwie niezwykle negatywnym przeżyciem. Dalsza bezczynność, po utracie przez niego przytomności i braku 
już możliwości zmiany decyzji jest, moim zdaniem, nie tylko nie uzasadniona prawnie ale także niezgodna z istotą zawodu 
lekarza i etyką lekarską. Lekarz nie może być asystentem śmierci lecz życia i tylko ratowanie życia wszelkimi dostępnymi 
metodami jest zgodne z zasadą salus aegroti suprema lex esto. 

Póki świadomość pacjenta jest zachowana, lekarz nie ma prawa działać wbrew jego woli. Gdy jednak pacjent straci 
przytomność, a dalsze zaniechanie działania, zgodne z jego wcześniejszą wolą, stwarza realne zagrożenie śmiercią, lekarz jest 
obowiązany działania podjąć. Działa wówczas w stanie tzw. wyższej konieczności (art. 26 k.k.) – poświęca dobro mniejsze 
(wolna wola pacjenta), ratując dobro większe (życie).

29. Podstawy prawne wykonywania zawodu lekarza

Ustawa o zawodzie lekarza z dn. 05.12.1996 

art. 12. Lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu, obowiązany jest udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, 
gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować utratę życia lub kalectwo, chyba, że w danym przypadku praktycznie 
możliwe jest niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej , udzielanej przez stację pogotowia ratunkowego, bądź inną instytucję 
przeznaczoną do udzielania pomocy lekarskiej w przypadkach nie cierpiących zwłoki. 

art. 26. Kto wykonuje czynności, określone w art. 1, nie posiadając do tego prawa na podstawie niniejszej ustawy bądź innych 
przepisów – podlega każe aresztu do sześciu miesięcy i grzywny lub jednej z tych kar. 

Ustawa o zawodzie lekarza z dn. 05.12.1996 r. (Dz.U. nr 21, poz. 204, 2002 r. tekst jednolity)

Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza stomatologa.

Art. 2.
1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i 
zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. 
2. Wykonywanie zawodu lekarza stomatologa polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób jamy ustnej, części twarzowej 
czaszki oraz okolic przyległych, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. Osoba będąca obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać 
zawód lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada kwalifikacje potwierdzone odpowiednim 
dokumentem, o którym mowa w art. 6b.
3. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk 
medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza.

Art. 4. 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 oraz z należytą 
starannością.

Art. 5.
1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 5a, prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo 
wykonywania zawodu lekarza stomatologa osobie, która:

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) posiada:

a) dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez polską szkołę wyższą, lub
b) dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza stomatologa, wydane przez inne niż 
Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, lub...
c) dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod 
warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza stomatologa,
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5) wykazuje nienaganną postawę etyczną.
2. Lekarzowi będącemu obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 1, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo 
prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, jeżeli:
1) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że posiada na 
terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, które nie zostało zawieszone ani 
którego nie został pozbawiony, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia albo zawieszenia 
prawa do wykonywania zawodu,
2) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu lekarza 
lub lekarza stomatologa.
3. Lekarzowi lub lekarzowi stomatologowi, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a) lub c) oraz pkt 3-5, 
okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza 
stomatologa, jeżeli ponadto:
1) odbył staż podyplomowy oraz
2) złożył z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin kończący staż podyplomowy.

Ustawa o izbach lekarskich z dn. 17.05.1989 r. (Dz. U. nr 30, poz. 158, 1989 r.) 

Art. 1. 
1. Tworzy się samorząd lekarzy.
2. Samorząd lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.
3. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i okręgowe 
izby lekarskie

Art. 4. 
1. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
2) ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich 

przestrzeganie,
3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
4) integrowanie środowiska lekarskiego,
5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz 

organizacji ochrony zdrowia,
6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za 

granicą,
7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
9) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania określone w ust. 1 samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:
1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
2) negocjowanie warunków pracy i płac,
3) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
4) współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
5) przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na 

inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,

KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ 

II. Regulacje etyczno-deontologiczne wykonywania zawodu lekarza..

Art. 6. Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze. Powinien jednak 
ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

Art. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem 
przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz winien wskazać inną  możliwość 
uzyskania pomocy lekarskiej. 

Art. 8. Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą 
starannością, poświęcając im niezbędny czas.
Art.10. 
1. Lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, 
zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych.
2. Jeżeli zakres tych czynności przewyższa umiejętności lekarza, wówczas winien zwrócić się do bardziej kompetentnego 
kolegi. Nie dotyczy to nagłych wypadków i ciężkich zachorowań, gdy zwłoka może zagrażać zdrowiu lub życiu chorego.
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Art. 31. Lekarzowi nie wolno stosować eutanazji, ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa.

Art. 32. 1. W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i 
stosowania środków nadzwyczajnych .

2. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych.

30. Lekarz jako biegły w postępowaniu karnym

Ta funkcja jest regulowana przez art. 193 i 195  kodeksu postępowania karnego:

Art. 193 k.p.k. stanowi, że „Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga 
wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego lub biegłych. W celu wydania opinii można  też zwrócić się do instytucji 
naukowej lub specjalistycznej”,
art. 195 k.p.k. – „...do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy lecz także każda inna osoba o 
której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzą w danej dziedzinie”. 
  
Spełnianie czynności biegłego sądowego charakteryzuje się dwiema cechami:
- praca biegłego podporządkowana jest celom zleceniodawcy (policji, prokuraturze, sądom),
- biegły nie podejmuje decyzji finalnej, lecz jedynie przedkłada propozycje oceny konkretnej sytuacji życiowej, stanowiącej 
przedmiot sprawy.

Ostateczną decyzję, zgodną lub niezgodną z propozycją biegłego podejmuje zleceniodawca. Może on także, w celu 
upewnienia się co do prawdziwości  zaproponowanej oceny zdarzeń, zasięgnąć opinii innego biegłego. 

Kodeks stworzył możliwość wyboru pomiędzy:
-  biegłym sądowym, a zatem osobą wpisaną na listę biegłych sądu okręgowego,
-  instytucją naukową lub specjalistyczną,
-  inną osobą.

Wymienienie w art. 193 k.p.k BIEGŁEGO na pierwszym miejscu podczas gdy w poprzednio obowiązujących k.p.k na 
pierwszym miejscu była wymieniana instytucja naukowa.
 
Kolejne regulacje dotyczące trybu powoływania biegłych :
W art. 194 kpk. podano: O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie, w którym należy wskazać:
- imię , nazwisko i specjalność biegłego oraz biegłych, a w wypadku opinii instytucji , w razie potrzeby, specjalność i 
kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w przeprowadzaniu ekspertyzy.
Z treści powyższego zapisu należy wnioskować, że to zleceniodawca określa jakie osoby , ze względu na kompetencje winne 
brać udział w opracowywaniu opinii. Praktyka jest bardzo różna.

Zakres zlecanych opinii .
Najczęstszą przyczyną zlecania opinii Zakładowi Medycyny Sądowej jest jej skomplikowany względnie wielospecjalistyczny 
charakter. Stąd też:
- zlecanie wykonania badań przez wielu specjalistów
- zlecanie wysokospecjalistycznych badań dodatkowych np. TK, MR, EMG a nawet obserwacji szpitalnej. Wówczas biegły 
zamienia się w organizatora trudno osiągalnych a często nie uzasadnionych wskazaniami medyczno-sądowymi badań 
- problemem mogą być także tzw. opinie uzupełniające, traktowane przez zleceniodawców jako kontynuacje zasadniczej opinii 

WZYWANIE BIEGŁYCH NA ROZPRAWY SĄDOWE 
Kodeksy stanowią, że  przesłuchania biegłych należy dokonać „w razie potrzeby” oraz „jeżeli opinia jest niepełna lub 
niejasna”, to w praktyce bardzo często, tylko ze względu na żądania stron, sąd wzywa biegłych 
  
Istnieją prawne możliwości, by sąd, zamiast wzywać biegłego na rozprawę, zlecił wydanie na piśmie opinii uzupełniającej, 
bądź skorzystał z możliwości przesłuchania biegłego  w miejscu jego zamieszkania w ramach pomocy prawnej.

 Inne problemy z tej dziedziny:
- biegły a świadek: w praktyce zdarzają się próby uczynienia, wbrew jednoznacznym przepisom, z biegłego świadka. 
Spotykane są nawet określenia biegły – świadek. Nie wypada, by biegły zwracał uwagę sędziemu bądź prokuratorowi, że 
przesłuchanie go w charakterze świadka niweczy wartość dowodową jego opinii. 
- przesłuchanie przed sądem w charakterze świadka na okoliczność wydanej dla innego zleceniodawcy opinii
- zlecania biegłym uzgodnienia opinii 
- oddzielnie przesłuchiwanie biegłych, wydających opinię zespołowo
- zachowanie się uczestników rozprawy sądowej 
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