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Streszczenie
Zawód lekarza nierozerwalnie wiąże się z pojęciem odpowiedzialności cywilnej, zawodowej oraz karnej.
W świetle polskiego prawa lekarzem jest osoba „posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi
dokumentami, udzielająca świadczeń zdrowotnych, w szczególności polegających na: badaniu stanu zdrowia,
rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także
wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich”. W przypadku zaniedbań i działań niezgodnych z etyką lekarską skutkującymi późniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi, czy prowadzącymi do zgonu pacjenta, lekarz podlega odpowiedzialności prawnej. Zagadnienia związane z błędem medycznym czy odpowiedzialnością karną lekarza stają
się obecnie bardzo popularnym tematem zarówno na gruncie medycznym, jak i prawnym, powodując wzmożone
dyskusje społeczeństwa. Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 224-228.
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Abstract
The profession of physician is inextricably linked to the concept of civil, professional and criminal liability.
In the law, a physician is a “qualified person, certified by appropriate documentation, who provides health care
services, in particular for: medical examination, diagnosis and prevention, treatment and rehabilitation of patients,
medical advice, as well as issuing opinions and medical certificates”. In the case of negligence and actions incompatible with medical ethics resulting in later health consequences or patient’s death, the physician is liable. Issues
related to medical error or criminal liability of a doctor are becoming a very popular topic in medical and legal
area, causing increased public discussion. Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 224-228.
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Zasada, iż każda osoba ucząca się zawodu zobowiązuje się do jego wykonywania z odpowiednią
starannością i umiejętnościami, ustanowiona została
w prawie starożytnego Rzymu [1]. Pierwsze wzmianki

o odpowiedzialności medycznej pochodzą z najstarszych zbiorów prawa, czyli kodeksu Hammurabiego
datowanego na XVIII-XVII wiek p.n.e. Przewidywał
on, że: Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem
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