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Zawody medyczne zajmuj¹ w etyce zawodowej szczególne miejsce, gdy¿ wstêpuj¹
w sferê biomedyczn¹ cz³owieka, która jest
uznawana za najwy¿sz¹ jego wartoæ. Nauka
zajmuj¹ca siê tymi problemami to bioetyka,
która rozpatruje zasady powinnoci moralnej w odniesieniu choroby w relacji pracownik s³u¿by zdrowia  pacjent. W pracy przedstawiono prawno-medyczne i etyczne problemy udzielania pomocy chorym przez ratowników medycznych. Analizie poddano akty
prawne w kontekcie udzielania pomocy.
Szczególn¹ uwagê powiêcono okolicznociom udzielania pomocy przez ratowników
medycznych, jej zakresu oraz zwolnienia z
tego obowi¹zku. Niniejsza publikacja przedstawia równie¿ prawno-karne aspekty zwi¹zane z obowi¹zkiem prowadzenia dokumentacji medycznej oraz z jej udostêpnieniem
przez ratowników medycznych osobom nieupowa¿nionym.
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Prawo ma istotne znaczenie dla ludzi, poniewa¿ jest ono podstaw¹ w³aciwej organizacji spo³eczeñstwa oraz dobrobytu zarówno obywateli, jak i pañstwa [2]. Wród wielu form prawa, wyró¿niamy równie¿ prawo moralne, które
istnieje tak d³ugo, jak cz³owiek. Odwieczne prawo moralne brzmi: czyñ dobro i
unikaj z³a. Interpretacj¹, czym jest pojêcie dobra i z³a zajmuje siê etyka. Jest to
równie¿ nauka, która stara siê znaleæ odpowied na pytanie: co jest postêpowaniem dobrym, a co z³ym. W tzw. etyce
zawodowej zwraca siê szczególn¹ uwagê na powinnoci przedstawicieli danego zawodu tak, aby ich praca czyni³a dobro. Tworzone kodeksy etyczne dla poszczególnych profesji s¹ przewodnikami w
dzia³aniu i okrelaj¹ prawid³ow¹ postawê
zawodow¹. Zatem, s¹ pomoc¹, kiedy przychodzi moment podjêcia decyzji jak równie¿ zobowi¹zuj¹ do utrzymywania prawid³owej postawy etycznej, moralnej zgodnej z danym wzorcem osobowy [11].
Medycyna jest nauk¹, w której ka¿da
podejmowana decyzja dotyczy cz³owieka, jego zdrowia b¹d ¿ycia, czyli jednych z najwa¿niejszych wartoci. St¹d
postêpowanie moralne jest niezbêdne i
szczególnie wa¿ne.

Medical occupations are concerned with
ethics in a very special way because they enter
biomedic sphere of human being which is supposed to be its highest value. A science deseviding moral duties in relationship between patients and health heave staff is called bioethics.
This article concerns sevard loyal and ethic side
the medical problems occurring when a medical rescuer helps a patient i.e. loyal acts regulating the extend of this aid and conditions of
with drourd from the aid. Also a lonsful side
of the problems connected with medical documentation as well as access of unenthorised
persons to the documentation is explained here.

Historia kodeksów etycznych
Pierwszy kodeks etyczny zwi¹zany z
medycyn¹ odnajdujemy w IV wieku p.n.e.
Jest to tzw. kodeks Hipokratesa. Nastêpnie w XVIII wieku pojawi³ siê kodeks
Majmonidesa. Kodeksy te d³ugo by³y jedynymi dokumentami traktuj¹cymi o zasadach etycznych zawodu lekarza, a¿ do
XX wieku, kiedy tworzono kolejne deklaracje etyczne. Pocz¹wszy od Deklaracji Genewskiej z 1948 roku, która by³a
zmodyfikowan¹ Przysiêga Hipokratesa,
po Deklaracje Lizboñsk¹ z 1981 roku,
powsta³o szeæ deklaracji oraz Miêdzynarodowy Kodeks Etyki Medycznej. Ka¿dy z tych dokumentów stara³ siê na bie¿¹co odpowiadaæ na powstaj¹ce dylematy moralne id¹ce za rozwojem medycyny. Mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ ród³a historyczne dotycz¹ce kodeksów etycznych w
medycynie, odnosz¹ siê jedynie do zawodu lekarza. Nie jest to oczywicie zaskakuj¹ce przyj¹wszy, ¿e inne zawody medyczne takie jak ratownik medyczny, pielêgniarka czy po³o¿na, nie istnia³y w takiej formie jak obecnie, b¹d w ogóle ich
nie by³o. Zatem analizuj¹c powinnoci
lekarza z przed wieków i obecnie, widaæ,
¿e profesja ta podzieli³a siê dzia³alnoci¹
z innymi przedstawicielami zawodów medycznych.
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Obowi¹zek udzielania pomocy
poszkodowanym przez ratowników
medycznych
¯ycie ludzkie jako najwy¿sze dobro
znajduje siê pod szczególn¹ ochron¹ pañstwa. W Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w art. 38 jest napisane, ¿e Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia. Natomiast w art. 68 Konstytucji jest mowa, ¿e
1. Ka¿dy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezale¿nie od ich
sytuacji materialnej, w³adze publiczne
zapewniaj¹ równy dostêp do wiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych. Warunki i zakres udzielania wiadczeñ okrela ustawa. 3. W³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom, kobietom ciê¿arnym, osobom
niepe³nosprawnym i osobom w podesz³ym wieku [6].
¯ycie i zdrowie tak¿e ze szczególn¹
trosk¹ chroni ustawodawca w kodeksie
karnym w rozdziale XIX Przestêpstwa
przeciwko ¿yciu i zdrowiu. Kodeks karny nak³ada na ka¿dego cz³onka spo³eczeñstwa obowi¹zek udzielenia pomocy
cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w niebezpieczeñstwie utraty ¿ycia lub ciê¿kiego
uszkodzenia cia³a. Jest to klasyczny przyk³ad usankcjonowania prawnego istniej¹cego obowi¹zku moralnego jednego
cz³owieka w stosunku do drugiego. Obowi¹zek udzielania pomocy w sytuacjach
zagro¿enia ¿ycia zawarty jest w art. 162
kodeksu karnego. Paragraf 1 tego artyku³u mówi, ¿e kto cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w po³o¿eniu gro¿¹cym bezporednim niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia
albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu nie
udziela pomocy, mog¹c jej udzieliæ bez
nara¿enia siebie lub innej osoby na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 Obowi¹zek ratowania ¿ycia lub zdrowia ka¿dego cz³owieka, o którym mowa w art.
162 kodeksu karnego dotyczy przede
wszystkim pracowników s³u¿by zdrowia
(lekarza, pielêgniarki, ratownika medycznego). Jest to przestêpstwo formalne,
dokonane w momencie nie udzielenia
pomocy niezale¿nie od dalszego przebiegu zdarzenia. Jest to przestêpstwo umylne tzn. sprawca ma wiadomoæ po³o¿enia gro¿¹cego bezporednim niebezpieczeñstwem dla ¿ycia lub zdrowia ofiary,
i jest wiadomy mo¿noci udzielenia pomocy. Nieumylne nie udzielenie pomocy nie stanowi przestêpstwa. Zgodnie z
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tym artyku³em najwa¿niejszy jest sam
obowi¹zek niesienia pomocy poszkodowanemu bez wzglêdu na to czy istnieje
szansa uratowania ¿ycia, czy nie. Jeli
wiêc ratownik medyczny udziela pomocy ofierze, która uleg³a ciê¿kiemu wypadkowi to okolicznoæ, ¿e niesiona pomoc
nie mog³aby tej osobie uratowaæ ¿ycia jest
bez znaczenia. Art. 162 nie okrela zakresu udzielanej pomocy. W myl tego
artyku³u ka¿da pomoc jest wa¿na i cenna
[1,4,7]. Je¿eli nast¹pi³a natychmiast
mieræ ofiary na miejscu, to obowi¹zek
udzielenia pomocy staje siê bezprzedmiotowy.
Powszechny obowi¹zek niezw³ocznego udzielenia pomocy i niezw³ocznego
zawiadomienia centrum powiadamiania
ratunkowego wynika tak¿e z Ustawy z
dnia 08.09.2006 roku o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym art. 4 Kto
zauwa¿y osobê lub osoby znajduj¹ce siê
w stanie nag³ym, obowi¹zany jest w miarê posiadanych mo¿liwoci: 1) do niezw³ocznego udzielenia pomocy, 2) do
niezw³ocznego zawiadomienia centrum
powiadamiania ratunkowego; art. 5
Kieruj¹cy medycznymi dzia³aniami ratowniczymi, a tak¿e osoba udzielaj¹ca
pierwszej pomocy lub podejmuj¹ca medyczne dzia³ania ratownicze, mo¿e powiêciæ dobra osobiste innej osoby, inne
ni¿ ¿ycie lub zdrowie, a tak¿e dobra maj¹tkowe w zakresie, w jakim jest to niezbêdne dla ratowania ¿ycia lub zdrowia
osoby w stanie nag³ego zagro¿enia [10].
Obowi¹zek udzielania pomocy przez ratownika medycznego, w przypadku gdy
zw³oka w jej udzieleniu mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub
ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu ma podwójny charakter  powszechny i zawodowy. Pierwszy rodzaj obowi¹zku (powszechny) zobowi¹zuje ka¿dego do
udzielenia pomocy cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w po³o¿eniu gro¿¹cym bezporednim niebezpieczeñstwem utraty
¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu art. 162 kodeksu karnego. Nieudzielanie takiej pomocy w okrelonych warunkach stanowi przestêpstwo. Dotyczy
ona samego faktu zaniechania udzielenia
pomocy, niezale¿nie od tego, jakie wyst¹pi³y skutki. Jest to przestêpstwo bezskutkowe (formalne). Drugi rodzaj obowi¹zku pomocy w stosunku do ratownika medycznego to zawodowy wynikaj¹cy z ustawy o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym.
Ratowniki medyczny ma obowi¹zek
udzieliæ pomocy w ka¿dym przypadku
niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia, powa¿-

nego uszczerbku na zdrowiu pacjenta,
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
zawodowymi okrelonymi przez Ustawê
z dnia 8 wrzenia 2006 roku o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Tak wiêc
okolicznoci, w których ratownicy medyczni s¹ zobowi¹zani do udzielania pomocy
s¹ takie jak w przypadku lekarzy, ró¿ni¹
siê jedynie zakresem kompetencji [5].
Odst¹pienie od udzielania pomocy
przez ratownika medycznego
Warunkiem odpowiedzialnoci z artyku³u 162 kodeksu karnego jest mo¿noæ
udzielenia pomocy bez nara¿enia siebie
lub innej osoby na niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na
zdrowiu. Prawo nie stawia obowi¹zku
udzielenia pomocy w sposób bezwzglêdny, gdy¿ ogranicza go do sytuacji, w których mo¿liwe jest to bez nara¿enia siebie
lub innych osób. Odstêpuj¹c od udzielenia pomocy wa¿ne jest, i¿ niebezpieczeñstwo musi zagra¿aæ ¿yciu lub bardzo powa¿nie zdrowiu poszkodowa- nego, a nie
innym dobrom i musi byæ bezporednie,
czyli musi zagra¿aæ w najbli¿szej chwili.
Niebezpieczeñstwo powstania szkody
maj¹tkowej nie zwalnia od obowi¹zku
udzielenia pomocy.
Ratownik medyczny nie ma obowi¹zku niesienia pomocy, gdy nara¿one jest
jego ¿ycie. Jeli w wyniku wypadku drogowego zapali³ siê jeden z pojazdów ratownik medyczny nie ma obowi¹zku nara¿aæ siê i wyci¹gaæ z pojazdu poszkodowanego. Nie ma równie¿ obowi¹zku
ratowaæ ton¹cego, jeli sam nie umie p³ywaæ. Rezygnacja z niesienia pomocy musi
byæ uzasadniona realnym bezporednim
zagro¿eniem ¿ycia ratownika medycznego.
Pomoc psychologiczna udzielana
przez ratownika medycznego
Interakcje ratownika medycznego z
rodzin¹ poszkodowanych powinny polegaæ na udzieleniu jej cz³onkom pomocy
psychologicznej, która ma uczyniæ sytuacjê ³atwiejsz¹ do zniesienia dla pacjenta i jego bliskich w trakcie dalszego leczenia.
Brytyjskie Stowarzyszenie Doradztwa
Psychologicznego sporz¹dzi³o szczegó³owy kodeks etyczny dotycz¹cy udzielania pomocy psychologicznej miêdzy innymi w s³u¿bach ratowniczych. Dotyczy
on osób, które stosuj¹ wsparcie psychologiczne w celu wzmocnienia swojej podstawowej roli zawodowej, na przyk³ad ratowników medycznych [3].
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Konsekwencje ujawnienia przez
ratowników medycznych
dokumentacji medycznej osobom
nieupowa¿nionym
Obowi¹zek prowadzenia dokumentacji medycznej nak³ada na zak³ady opieki
zdrowotnej ustawodawca. Zgodnie z artyku³em 18 pkt 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zak³adach opieki zdrowotnej, ka¿dy zak³ad opieki zdrowotnej
ma obowi¹zek prowadzenia dokumentacji medycznej osób, które korzystaj¹ ze
wiadczeñ zdrowotnych.
Informacje zawarte w dokumentacji
medycznej s¹ informacjami poufnymi i
musz¹ byæ tak zabezpieczone, aby nie
dosta³y siê w niepowo³ane rêce. Obowi¹zek ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej nak³ada
na zak³ady opieki zdrowotnej Ustawa z
dnia 30 sierpnia 1991 roku [8]. Artyku³y
dotycz¹ce ochrony danych zawartych w
dokumentacji medycznej znajduj¹ siê
tak¿e w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o zawodach lekarza i
lekarza dentysty, Ustawie o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej, Ustawie o wiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia
spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, Ustawie o statystyce publicznej,
Ustawie o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych i Rozporz¹dzeniu ministra zdrowia
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak³adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.
Udostêpnienie dokumentacji medycznej przez ratowników medycznych osobie nieuprawnionej wi¹¿e siê z sankcjami karnymi zapisanymi w Ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych w rozdziale 8 o przepisach
karnych. Osoba udostêpniaj¹ca informacje dotycz¹ce pacjenta osobom nieupo-
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wa¿nio- nym zgodnie z artyku³em 51 podlega nastêpuj¹cym sankcjom: 1. Kto administruj¹c zbiorem danych lub bêd¹c
obowi¹zany do ochrony danych osobowych udostêpnia je lub umo¿liwia dostêp
do nich osobom nieupowa¿nionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat
2. 2. Je¿eli sprawca dzia³a nieumylnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
roku [9].
Ratownik medyczny lub inna osoba z
personelu medycznego, która nie jest
uprawniona do przetwarzania informacji
zawartych w dokumentacji medycznej,
mo¿e zostaæ poci¹gniêta do odpowiedzialnoci karnej zgodnie z artyku³em 49
Ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choæ ich przetwarzanie nie jest
dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci do lat 2. 2.
Je¿eli czyn okrelony w ustêpie 1 dotyczy
danych ujawniaj¹cych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl¹dy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne,
przynale¿noæ wyznaniow¹, partyjn¹ lub
zwi¹zkow¹, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na³ogach lub ¿yciu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 3[9].
Podsumowanie
Sprawowana opieka przez wszelkiego rodzaju s³u¿by medyczne domaga siê
g³êbokiej refleksji dotycz¹cej szacunku
do ¿ycia, do godnoci i wolnoci osoby
ludzkiej.
Zgodnie z przepisami prawnymi i zasadami etycznymi zawodu ratownika
medycznego nie mo¿na odmówiæ pomo-

cy osobie, która znajduje siê w stanie nie
cierpi¹cym zw³oki i gro¿¹cym bezporednim niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia
albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu.
Odstêpstwa od nie udzielenia pomocy w rozumieniu prawa s¹ okrelone i nieliczne.
Brak udzielenia pomocy medycznej
nara¿a ratownika medycznego na odpowiedzialnoæ karn¹, cywiln¹ i zawodow¹.
Informacje o stanie zdrowia chorego
zawarte w dokumentacji medycznej s¹
informacjami poufnymi. Ratownicy medyczni musz¹ do³o¿yæ wszelkich starañ,
aby te dane nie dosta³y siê w posiadanie
osób nieuprawnionych. Osoby, które
wiadomie b¹d niewiadomie ujawniaj¹ dane o stanie zdrowia pacjenta, podlegaj¹ sankcjom karnym, dlatego tak wa¿ne jest, aby dokumentacja medyczna
przechowywana by³a w bezpiecznym
miejscu.
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