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według związków 

Pacjentka upadła na podłogę... 
Sprawa trafia do sądu. Zeznają 
pielęgniarki. Badana jest doku-
mentacja medyczna... i jej uzu-
pełnianie na zlecenie pielęgniarki 
oddziałowej. Pacjentka wnosi o 
powołanie biegłego "do spraw or-
ganizacji szpitali".

WYROK W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Dnia 21 lutego 2017 r.

Uzasadnienie

-wyciąg-

  Powódka H.Ż. wniosła do tut. Sądu 
pozew przeciwko pozwanemu, do-
magając się zasądzenia od pozwane-
go na jej rzecz kwoty 66.753 zł wraz 
ustawowymi odsetkami od wska-
zanych w pozwie dat, w tym kwoty 
55.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 
2.057  zł  tytułem  kosztów  leczenia, 
9.696 zł  tytułem kosztów opieki. W 
uzasadnieniu  powódka wskazała,  iż 
w dniu 22.06.2014 r. została przyjęta 

na  oddział  onkologiczny  pozwane-
go szpitala celem przeprowadzenia 
planowanego zabiegu. Powódka w 
chwili  przyjęcia  była  osobą  78-let-
nią, poruszającą się o kuli. Następne-
go dnia po godzinie 12 pielęgniarka 
przyniosła  powódce  jednorazowe 
ubranie,  tabletkę,  nakazała  jej  prze-
brać się w ubranie operacyjne i zażyć 
tabletkę, po czym wyszła. Powódka 
przebrała się w dostarczone jej ubra-
nie, zażyła tabletkę, następnie zamie-
rzała odwiesić szlafrok na wieszak i 
wówczas  pośliznęła  się  na  mokrej 
podłodze.  Powódkę  podniesiono  i 
położono  na  łóżku,  następnie  prze-
prowadzono planowany zabieg. Na-
stępnego  dnia  powódce  wykonano 
RTG  barku  i  poinformowano  ją  o 
złamaniu. Kiedy powódka otrzymała 
w dniu 26.06.2014 r. wynik badania 
RTG, okazało się, że doszło do zła-
mania szyjki kości ramiennej lewej z 
przyśrodkowym  przemieszczeniem 
odłamu dalszego. Zdaniem powódki 
doznała ona uszkodzenia ciała i sze-
regu cierpień fizycznych i psychicz-
nych na skutek zaniedbań pozwane-

go,  polegających  na  pozostawieniu 
powódki – osoby niesprawnej - sa-
mej sobie, niepoinstruowaniu jej o 
konieczności  leżenia  po  zażyciu 
premedykacji, pozostawieniu w sali 
chorych mokrej podłogi. (...) 
  Sąd  ustalił  następujący  stan  fak-
tyczny: 
W dniu 22.06.2014 r. powódka 
H.Ż.  został  przyjęta  do  pozwanego 
szpitala  w  związku  z  planowanym 
wycięciem  guza  tkanki  podskórnej 
okolicy pachwinowej prawej. W 
dniu  23.06.2014  r.  około  godziny 
12.00  pielęgniarka  B.C.  przekaza-
ła  powódce  strój  operacyjny  oraz 
tabletkę  –  premedykację,  poleciła 
przebrać się, zażyć tabletkę, położyć 
się i nie wstawać, następnie wyszła z 
sali chorych. Powódka przebrała się, 
zażyła  tabletkę,  po  czym  ruszyła w 
kierunku  drzwi,  gdzie  był  wieszak, 
aby  powiesić  szlafrok,  wówczas 
powódka  upadła  na  lewy  bark,  do-
mykając  własnym  ciałem  uchylone 
drzwi.  Powódka  zaczęła  uderzać  w 
drzwi, aby wezwać pomoc. Dźwięki 
te usłyszały pielęgniarki M.K. i B.Z., 

które  były  wówczas  w  magazynku 
z  lekami.  Pielęgniarki  odepchnęły 
drzwi, podniosły powódkę z podłogi 
i położyły na łóżko. W chwili zdarze-
nia podłoga na sali była sucha, kula 
powódki była oparta o szafkę. 
  Powódka  została  poddana  pla-
nowanemu zabiegowi, jeszcze tego 
samego dnia przeprowadzono kon-
sultację  ortopedyczną,  ortopeda 
stwierdził  uraz  barku  lewego,  zlecił 
wykonanie zdjęcia RTG. Następnego 
dnia na podstawie wyniku RTG u po-
wódki  stwierdzono  złamanie  szyjki 
kości ramiennej lewej, następnie za-
łożono unieruchomienie miękkie. W 
dniu  24.06.2014  r.  powódka  została 
wypisana z pozwanego szpitala z za-
leceniami  zamiany miękkiego  unie-
ruchomienia na ortezę oraz kontroli 
za 7 dni u ortopedy.  
  W  dniu  28.10.2010  r.  u  powódki 
stwierdzono znaczny stopień niepeł-
nosprawności.  Bezpośrednio  przed 
zdarzeniem  powódka  mieszkała 
sama,  samodzielnie  myła  się,  ubie-
rała,  przygotowywała  posiłki,  po 
domu  poruszała  się  bez  użycia  kul, 

których używała jedynie wychodząc 
na zewnątrz, co czyniła w obecności 
córki; również córka robiła powódce 
zakupy. 
Sąd zważył, co następuje: 
Sąd  ustalił  powyższy  stan  faktycz-
ny na podstawie dokumentów za-
łączonych  do  akt  sprawy,  których 
autentyczność  i  prawdziwość  nie 
była kwestionowana przez żadną ze 
stron,  za wyjątkiem  zapisków  znaj-
dujących się w dolnej części raportu 
pielęgniarskiego  znajdującego  się 
na karcie 65 akt. Strona powodowa 
twierdziła, że zapiski  te powstały w 
późniejszym  czasie  niż  cały  raport. 
Wskazać  należy w  tym  zakresie  na 
zeznania  świadków  B.C.  i  A.P.,  z 
których  wynikało,  iż  dopiski  doty-
czące  powódki  zostały  sporządzone 
po zakończeniu dyżuru,  już po spo-
rządzeniu  pozostałej  części  raportu, 
nadto dopisek o pozostawieniu kuli 
na  szafce  został  sporządzony  jesz-
cze  później,  ale  tego  samego  dnia, 
na  zlecenie  pielęgniarki  oddziało-
wej. Wobec  tych  wyjaśnień  zbędne

 Pielęgniarstwo a zadośćuczynienie dla pacjenta
Orzecznictwo w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Poniżej publikujemy obszerne fragmenty uzasadnienia wyroku sądowego, który niedawno zapadł w związku z pozwem pacjentki przeciw szpitalowi, na terenie którego doznała ona obrażeń 
ciała w wyniku upadku na podłogę. Publikacja niniejszego wyciągu wynika z faktu, że sprawa dotyczy zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki. Warto zwrócić uwagę, w 
jaki sposób Sąd rozpatruje niektóre, szczegółowe kwestie związane z pracą pielęgniarki na oddziale szpitalnym.
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