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Gen. Antoine’a de Lasalle’a, dowódca lekkiej kawalerii francuskiej  

w armii napoleońskiej, wjeżdżając konno na pierwsze piętro pałacu Cezarinich  

w Perugii, krzyknął: „Koniec żartów, panowie, zaczynają się schody”. 

 

Skończyły się żarty, zaczęły się schody 

  P O W I K Ł A N I A 



Niepowodzenie lekarskie Zdarzenie  niepożądane  

Błąd lekarski  

Błąd w sztuce  

Skutki uboczne  

Zdarzenia niekorzystne  

 

Szkoda medyczna  



                      IATROS           

                         Ho Iater 

                                       (lekarz, zbawca, chirurg)  
 

 

 

IATROGENES = związany z leczeniem  

 

Jatrogenia to działania lekarza. lub lub innego pracownika służby zdrowia, 

które z założenia powinny prowadzić do poprawy stanu zdrowia leczonego.  

 

Jeśli działania te szkodzą zdrowiu, to znaczy, że doszło do jatropatogenii  

i wystąpił błąd jatrogenny.   

 

Może on prowadzić m.in. do pogorszenia choroby podstawowej, wydłużenia czasu 

leczenia czy rozwoju nowych chorób.  



Co to jest powikłanie ?  

„stawać się bardziej skomplikowanym” 

 

„wdawać się w kłopotliwą sytuację” 
 

„Wikłać się”  



   

? 
?? 

 

KOMPLIKACJA 
zbieg niepomyślnych okoliczności, stanowiących  nieprzewidzianą 

przeszkodę w realizacji celów zob. POWIKŁANIE 

Słownik PWN 

POWIKŁANIE  
schorzenie będące następstwem jakiejś innej choroby, operacji,  

niewłaściwego leczenia itp. Słownik PWN  

Powikłanie  

czy komplikacja ?  



 

 
A complication in medicine, or medical complication,  

is an unfavorable result of a disease, health condition,  

or treatment. Complications may adversely affect the  

prognosis or outcome of a disease. 

Complications 

 

The condition resulting from coincidence of two disease or 

conditions arising sequenence.  



POWIKŁANIE / BŁĄD MEDYCZNY  

 

MEDYCYNA = POWIKŁANIE - to każda sytuację 
naruszenia ciągłości tkanek organu sąsiedniego lekarze 
nazywają powikłaniem.  

 

POWIKŁANIE  wg  PRAWA  to następstwa prawidłowo 
wykonanej procedury medycznej, których nie można 
uniknąć, choć można je było przewidzieć.  

 

Często jednak POWIKŁANIE, ma podłoże jatrogenne, 
czyli jest skutkiem braku należytej: precyzji, ostrożności, 
zapobiegliwości lekarza  wykonującego zabieg. 

  

 (…Niejednokrotnie warunki przeprowadzanego zabiegu 
nawet przy dochowaniu najwyższej. staranności sprawiają, 
że  POWIKŁANIE  jest nieuniknione…….) 

 



Wg Orzeczenia SN z dnia 1.04. 1955 r. błędem w sztuce lekarskiej (błędem medycznym) 

jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką 

medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (67 lat !) 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r, poz. 159)  w art. 67 a wprowadza nowe pojęcie : 

zdarzenie medyczne ……. tj., uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć 

pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną postępowaniem. 



 Zdarzenie niepożądane  

 Joint Commission for Accreditation of Healthcare 
Organizations, : szkoda powstała w trakcie i w efekcie leczenia, 
niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby i stanem 
zdrowia pacjenta.  

 Błąd medyczny  

 IOM: zdarzenie niepożądane, któremu przy obecnym stanie 
wiedzy medycznej można było zapobiec.  

 Inaczej : nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie. 

 



POWIKŁANIA  



POWIKŁANIA  

UBEZPIECZYCIEL  

MEDIA  

E 



POWIKŁANIA  



 Zaskakująco mała jest liczba publikacji 

kongresów i spotkań   poświęconych 

powikłaniom. 

 

Szczególnie bardzo rzadko można spotkać 

opisy uszkodzeń jatrogennych……..  

a jeżeli już to zwykle jako : a case report  



         1965 





(460 – 377 p.n.e.)  

„Lekarz ma tylko jedno zadanie wyleczyć chorego – 

 jaką drogą tego dopnie jest rzeczą obojętną.” 

 

           
 

 

     

 
 

     

     „Primum non nocere   - deinde salutare”  
 



   POWIKŁANIA  

<  1% 

100 %  



POWIKŁANIA 

Chory zwykle wierzy, że operacja 
całkowicie uwolni go od choroby.  

Swój stan zdrowia i zaawansowanie 
choroby widzi jedynie w “różowych 
barwach”. 

Operacyjne  ryzyko minimalizuje !  

RYZYKO  



POWIKŁANIA 

Jeżeli w przebiegu operacji wystąpią 

powikłania, chory często dochodzi 

do wniosku, że popełniono błąd ! 

 

RYZYKO  



POWIKŁANIA 
W praktyce chirurgicznej są sytuacje, kiedy granica 

pomiędzy działaniem prawidłowym a nieprawidłowym 

„intuicyjnym”   jest bardzo cienka i  nieostra. 

Choremu często trudno się pogodzić   ze stanowiskiem, 

że działania lekarskie były prawidłowe, a on stał się 

ofiarą powikłań mieszczących się w granicach ryzyka 

danego zabiegu/operacji   

 

RYZYKO  



I  Stopień = Wszelkie odchylenia od normalnego przebiegu pooperacyjnego  

bez konieczności leczenia farmakologicznego lub interwencji chirurgicznej, 

endoskopowej i radiologicznej.  

 

II  Stopień = Wymaganie leczenia farmakologicznego. Transfuzje krwi i całkowite 

żywienie pozajelitowe. 

 

III Stopień = Wymaga interwencji chirurgicznej, endoskopowej lub radiologicznej  

           IIIa  bez  znieczulenia ogólnego 

           IIIb  w znieczuleniu ogólnym 

 

IV Stopień Powikłania zagrażające życiu wymagające leczenia w OIOM 

          IVa dysfunkcja pojedynczego narządu (dializa)   

          IVb zaburzenia wielonarządowe  

 

V  Zgon 

 

Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new 

proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann 

Surg 2004; 240(2):205-213.  

KLASYFIKACJA POWIKŁAŃ  wg Clavien - Dindo 





 

 

Drogi odpowiedzialności lekarza mogące być związane z powikłaniami  

 

 

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy urzędach wojewódzkich 

 

Wydziały prokuratur ds. błędów medycznych -  proces karny.  

(Koordynator do Spraw Błędów Medycznych -  Prokuratury Krajowej) 

 

Proces cywilny przeciwko lekarzowi o popełnienie „błędu w sztuce” 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 

Medycyna = NAUKA + RZEMIOSŁO + SZTUKA  

 

 

 

 

 

.  

  



 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty3  

stanowi  w art. 18 :  Na każdym lekarzu spoczywa ustawowy obowiązek 

stałego doskonalenia zawodowego 

 

W związku z tym zastosowanie metody leczenia uważanej za przestarzałą 

może zostać uznane za błąd (sic !)   

 

Nowsze metody obarczone są mniejszym ryzykiem powikłań. 

Wybór spośród kilku stosowanych strategii postępowania ma istotne 

znaczenie.  
 



  

POSTĘP w medycynie Techniczny i Technologiczny a POWIKŁANIA   

Nie oznacza zmniejszenia liczby i ciężkości powikłań !!!  PARADOKS ?  

 

 

„Chorzy nieoperacyjni”                                 „stają się operacyjni” 

                                       (zmiana pierwotna – choroby współistniejące ) 

 Wiek  nie jest p/wskazaniem 

  

Paradoksalnie im lepsze są nasze umiejętności chirurgiczne tym 

większe są nasze oczekiwania i pojawia się więcej potencjalnych 

powikłań chirurgicznych 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daniel K. Sokol PhD MSc MSc MA  

Lecturer in Medical Ethics and Law 

St George’s, University of London 

 

Komplikacja to każdy niepożądany, niezamierzony,  bezpośredni wynik operacji,  

który nie miałby miejsca, gdyby przebiegła ona tak dobrze, jak można oczekiwać.  

 

Definicja sugeruje, że powikłanie chirurgiczne nie jest stałą rzeczywistością, 

ale zależy od poziomu umiejętności chirurgicznych i dostępnych urządzeń 

i oczekiwań. 

 

 

 



 

 

 

 

Jeżeli operacja ma szansę powodzenia w skali 1/1000, nierozsądnym byłoby 

oczekiwać, że się „na pewno” powiedzie, a zatem niepowodzenie nie może być 

uważane  jako powikłanie chirurgiczne,  

 

Odwrotnie jest, kiedy  procedura ma 9/10 szans powodzenia. 

 

Ustalenie  czy oczekiwanie jest uzasadnione jest trudne ponieważ  prawdopodo -

bieństwo mieści się między dwoma tymi skrajnościami pewności ! 

Daniel K. Sokol PhD MSc MSc MA  

Lecturer in Medical Ethics and Law 

St George’s, University of London 

 

 



 

 

 

FUROR 

CHIRURGICOS 
 

 

 

 

 

HUMILITAS   

 

 

 POWIKŁANIA  



Orzeczenie SA w Warszawie  

z 3.03.1998 r., sygn. I Aca 14/98 

Staranności jakiej oczekuje się od lekarza nie można identyfikować 

z obowiązkami niemożliwymi  do wykonania (…)”.  

 

Nie można oczekiwać od lekarza, że z pewnością wyleczy 

chorego.  

 

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji,  kiedy  lekarz nie jest 

w stanie przewidzieć reakcji organizmu chorego w związku  

ze stopniem zaawansowania choroby. 



Tylko ten kto nie operuje nie ma powikłań ! 

 

Jak chirurg wymienia liczbę przypadków, które wyleczył to podziel 

przez  2  -  a jak liczbę powikłań to pomnóż przez 2 ! (Paul Rick) 
 

My nigdy nie mamy  powikłań  -  a jeżeli już czasem -  to rzadziej niż 

inni i nie są one poważne. Ale nawet, gdy takie się zdarzą - to nie 

zagrażają życiu, a jeżeli nawet  zagrażają  - to żaden chory nie umarł!  

Ale kiedy chory  umiera to z winy rezydenta !!! 

(David Ligtenstein) 

   

Dobrzy chirurdzy - dobrze operują – wielcy - umieją sobie poradzić  

z powikłaniami przez siebie stworzonymi                         

POWIKŁANIA   w   AFORYZMACH  



POWIKŁANIA 

Operacje dzielą się na  pro commodi aegroti   oraz  

pro  commodi chirurgico  i niestety często są to 

różne operacje !!!  

     

Sukces chirurga                             Sukces chorego 

 

 



Dziękuję za uwagę !  

Płk prof. Franciszek 

SMOLAREK  


