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Pan
Stanisław Trociuk
Zastępca
Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Szanowny Panie Rzeczniku,

W związku z pismem Pana Rzecznika z dnia 5 maja br., znak: VII.564.54.2021.AMB,
z prośbą o przekazanie informacji nt. postępowania wyjaśniającego prowadzonego
przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (dalej: NROZ) w
sprawie dotyczącej publicznych wypowiedzi (w formie tzw. listów otwartych i apeli do
Prezydenta i Rządu RP opublikowanych pod koniec ubiegłego roku, podpisanych
przez pewną grupę lekarzy i lekarzy dentystów) dotyczących pandemii, które mogą
być niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, przedstawiam następujące informacje:
Jak Pan Rzecznik doskonale wie, do najważniejszych zadań, jakie na samorząd
lekarski nakłada ustawa o izbach lekarskich w oparciu o art. 17 Konstytucji RP jest
sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów lekarza oraz lekarza
dentysty w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Sprawowanie tej
pieczy jest realizowane m.in. w drodze postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.
W omawianym przypadku NROZ, na podstawie przepisów ustawy o izbach
lekarskich, powziąwszy z różnych źródeł informację o możliwości popełnienia przez
grupę lekarzy i lekarzy dentystów przewinienia zawodowego polegającego na
publicznym przekazywaniu w formie listów otwartych i apeli informacji, które mogą
być niezgodne z aktualną wiedzą medyczną lub promować postawy antyzdrowotne,
co może stanowić przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach
lekarskich, w dniu 30 grudnia 2020r. wszczął postępowanie wyjaśniające w tej
sprawie.
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Wspomniane pisma / apele zawierają stwierdzenia, które u każdego - nawet osoby
nie będącej lekarzem - mogą budzić wątpliwość co do ich zgodności z aktualną
wiedzą medyczną, takie m.in. jak:
„W międzyczasie opracowano dostępną, bezpieczną i skuteczną terapię dla
tych, którzy mają ciężki przebieg choroby - zastosowanie HCQ
(hydroksychlorochinę), cynku i azytromycyny. Szybkie zastosowanie tej terapii
prowadzi do wyzdrowienia i często zapobiega hospitalizacji."
„Dlatego też nie jest to wirus-zabójca a choroba łatwa do wyleczenia”
„Tak zwani "bezobjawowi nosiciele” nie zarażają innych.”
Postępowanie wyjaśniające o sygnaturze NRO-30/20 nie dotyczy wyrażania przez
pewną grupę lekarzy i lekarzy dentystów poglądów odmiennych od „przeważającego
stanowiska nauki”, lecz jego przedmiotem jest publikowanie i rozpowszechnianie
przez nich treści, które mogą być z aktualną wiedzą medyczną oczywiście
niezgodne, a także mogą promować postawy antyzdrowotne, co w przypadku lekarza
może stanowić przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy o izbach
lekarskich.
Obecnie w ramach omawianego postępowania NROZ gromadzi materiał dowodowy,
m.in. pod postacią zeznań świadków i wyjaśnień lekarzy, których postępowanie
dotyczy, w celu dokonania oceny czy zostało popełnione przewinienie zawodowe, a
jeśli tak, to na czym konkretnie polegało oraz ustalić kto takie przewinienie popełnił.
Do chwili obecnej żadnemu lekarzowi nie przedstawiono zarzutów i żaden lekarz nie
ma w tym postępowaniu statusu obwinionego.
Zwracanie się przez NROZ do lekarzy, którzy podpisali się pod listami otwartymi, o
złożenie wyjaśnień (na piśmie, a w niektórych przypadkach w ramach przesłuchania)
jest standardowym działaniem w ramach takiego postępowania i daje każdemu
lekarzowi, którego sprawa dotyczy, możliwość poinformowania rzecznika, jaki był
stan faktyczny, którego sprawa dotyczy, przedstawić swoje stanowisko nt. sprawy,
ew. wyjaśnić motywy swojego postępowania.
W szczególności należy wskazać, że treść pisma do lekarzy, których dotyczy
postępowanie, z dnia 22 stycznia 2021 r. w żadnym razie nie oznacza, że NROZ
naruszył zasadę domniemania niewinności czy zasadę in dubbio pro reo.
Prowadzone przez NROZ na początkowym etapie postępowania czynności i zadane
w ww. piśmie pytania miały na celu ustalenie w pierwszej kolejności, kto spośród
lekarzy i lekarzy dentystów wskazanych na stronach internetowych na których
opublikowano listy otwarte z dnia 5 października, 30 listopada oraz 14 grudnia 2020
r., rzeczywiście podpisał się pod publicznie dostępnymi pismami. Pytania NROZ
zostały skierowane do tych lekarzy, których imiona i nazwiska zostały zamieszczone
na publicznie dostępnych stronach internetowych. Chodziło o ustalenie, którzy
lekarze wskazani na stronach internetowych potwierdzają, że upoważnili osoby
prowadzące te strony do zamieszczenia tam swoich danych, a którzy spośród nich
stwierdzą, że nikogo nie upoważniali do zamieszczenia swoich danych pod tymi
dokumentami.
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Udzielenie odpowiedzi na te pytania nie oznacza w żadnej mierze, że lekarz
przyznaje się do popełnienia takiego czy innego przewinienia zawodowego, a jedynie
stanowi informację, czy wyraził zgodę na wskazywanie go jako osobę, która
podpisała dany list otwarty, albo czy takiej zgody nie wyrażał. Skierowanie tych pytań
pozwoliło NROZ ustalić, iż część lekarzy wskazanych jako sygnatariusze nie
wyrażała na to zgody.
Dopiero na dalszym etapie postępowania prowadzone będą czynności zmierzające
do ustalenia czy czyn zawiera znamiona przewinienia zawodowego (tj. czy jest
naruszeniem zasad etyki lekarskiej lub przepisów związanych z wykonywaniem
zawodu lekarza), a jeśli tak, to do ustalenia obwinionego lub obwinionych.
Na marginesie należy zauważyć, że zdziwienie budzi fakt, iż niektórzy lekarze,
których dotyczy to postępowanie i którzy publicznie przyznają się do podpisania
listów otwartych lub apeli oraz publicznie popierają ich treść, twierdząc m.in., że
celem tych listów było dobro pacjenta i społeczeństwa, a ich podpisanie było niemal
ich obowiązkiem, jednocześnie twierdzą, iż fakt potwierdzenia, że rzeczywiście byli
sygnatariuszami tych listów, miałby oznaczać przyznanie się do popełnienia
przewinienia zawodowego.
Z wyrazami szacunku
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