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Summary  
Computer aided methods to analyze individual information about patients 

visiting care units are successfully used in epidemiological control. However, 

such methods require registration of very sensitive data which means that 

institutions are obligated to control many aspects of human behavior. Such 

procedures are controversial but the results of their analyses could have serious 

consequences. Current methods are able to indicate the place where an infection 

of hospital pathogen could have taken place with given statistical confidence. 

Unfortunately, the same tool to couple with epidemic outbreaks is potentially 

dangerous to hospitals from the perspective of law. Medical compensations (paid 

usually by public institutions) to the patient have been already a huge problem 

for hospital budgets. In this paper we study bioethical and legal dilemmas of 

mathematical description of epidemiological processes. 
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Wprowadzenie 
Ze względu na specyfikę przebywania w szpitalu pacjentom grozi zakażenie 

patogenami tam występującymi. Z punktu widzenia leczenia, gdzie podstawową 



zasadą jest nie szkodzić, ustalenie metod kontroli zakażeń jest zadaniem 

priorytetowym. Dodatkowo poparte jest to analizą finansową, ponieważ 

hospitalizacja osoby zainfekowanej jest dłuższa i droższa. Z punktu widzenia 

pacjenta, takie zakażenie wiąże się z konsekwencjami zdrowotnymi, utratą 

zaufania do instytucji ochrony zdrowia oraz może skutkować roszczeniami 

prawnymi wobec szpitala (o czym więcej opowiemy w drugiej części artykułu). 

Zdrowie pacjenta jest jego dobrem osobistym, które jest szczególnie chronione 

przez systemy prawne krajów europejskich. W związku z tym, przypadku utraty 

tego zdrowia (poprzez zakażenie patogenem szpitalnym) pacjenci mają prawo 

domagać się  odszkodowań od szpitala, w którym doszło do zarażenia. Niestety 

koszty przyznanych odszkodowań pokrywa w zdecydowanej mierze publiczna 

służba zdrowia. Najczęściej to właśnie w podmiotach leczniczych 

finansowanych wyłącznie ze środków publicznych dochodzi do zakażeń (te 

środki mogłyby zostać wykorzystane na poprawę warunków, co mogło by 

zmniejszyć liczbę nowych infekcji). Kontrola epidemiologiczna (poza 

standardowymi „dobrymi praktykami” skupiającymi się na zachowaniu higieny) 

jest jednak uzbrojona w szereg nowoczesnych komputerowych metod 

statystycznych pozwalających ustalić łańcuchy epidemiczne. Wymagają one 

jednak bardzo dokładnych,  indywidualnych danych o pacjentach w kontekście 

całych obszarów geograficznych. W związku z tym postaramy się poruszyć 

kilka kwestii związanych z:



 

 

etyką zbierania danych wrażliwych o zakażeniach szpitalnych i ich obróbkę w 

Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej; 

potencjalnymi zagrożeniami niewłaściwie wykorzystanych danych; 

problematyką odpowiedzialności cywilnej szpitali wobec zarażonych pacjentów, 

a w szczególności: 

 zagrożeniem stosowania reguły prima facie (złamanie generalnej zasady, że 

dowody musi wskazywać strona, która twierdzi - czyli zazwyczaj powód); 

 przydatnością wskazań źródła zarażenia na podstawie metod wspomagania 

komputerowego jako dowód w procesie cywilnym. 

 

Wspomagana komputerowo współczesna epidemiologia 
szpitalnych chorób zakaźnych 

Zastosowanie modeli epidemiologicznych w zarządzaniu zdrowiem 

publicznym już od końca drugiej wojny światowej ma wpływ na decyzje  

najważniejsze (jak objęcie programem szczepień określonej części populacji) 

oraz te codzienne (jak wybór sposobu leczenia pojedynczego pacjenta). Jednak 

nowy obszar stosowania tych modeli został otwarty wraz z powstaniem nowej 

dziedziny nauki jaką są sieci złożone. Wypracowane teoretycznie schematy wraz 

z dokładnymi danymi na poziomie indywidualnych pacjentów (nie tylko 

medycznymi) pozwalają na naświetlenie wielu nieznanych dotąd aspektów 

roznoszenia się chorób zakaźnych [1]. Przełom w opisie epidemii nastąpił przy 

badaniu zwierząt hodowlanych, ze względu na dostęp do wszelkich danych 

dotyczących tych zwierząt (co u ludzi jest praktycznie newykonalne) oraz 

możliwość prowadzenia eksperymentów w postaci kontrolowanych epidemii 

(nie do powtórzenia w przypadku ludzi). Wieloaspektowość ludzkich zachowań 

utrudnia zastosowanie tych modeli explicite. Istnieją jednak tak zwane 

„instytucje totalne”, takie jak więzienia, szpitale, zakłady zamknięte itp., gdzie 

kontrolowana jest znaczna część aktywności społecznych, które właśnie 

odpowiadają za szerzenie się chorób. Naszym polem badań są właśnie szpitale, 

ze względu na zamkniętą sieć kontaktów międzyludzkich oraz występowaniem 

patogenów (HAI - ang. hospital acquired infections, czyli szpitalne zakażenia) 

specyficznych tylko dla tego typu miejsc. Na postawie szwedzkich danych  

zebranych ze szpitali hrabstwa sztokholmskiego w latach 1999-2006 

opracowaliśmy własne modele epidemiologiczne odtwarzające epidemie MRSA 

(ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus, odporny na metycylinę 

gronkowiec złocisty) [2]. Ze względu na bardzo rozbudowany system 

identyfikacji personalnej w Skandynawii, to tam modelowanie daje najwięcej 

informacji zwrotnej. W tym artykule opiszemy kilka przypadków 



 

 

dotychczasowego bądź potencjalnego wykorzystania modelowania 

epidemiologicznego w kilku innych europejskich krajach w tym Polsce.  

 

Biologia HAI 

Patogenów, które upodobały sobie środowisko szpitalne jest wiele: od 

wirusów po grzyby i bakterie. Zwłaszcza te dwie ostatnie kategorie są niezwykle 

groźne ze względu na ewolucyjne przystosowanie do warunków i przez to słabą 

podatność na  antybiotyki. Dlatego też, leczenie takich odpornych szczepów jest 

niezwykle trudne, niesie ze sobą sporo nakładów finansowych i często sieje 

spustoszenie w organizmie chorego. Największy problem w tej dziedzinie 

stanowią bakterie MRSA, ze względu na częstość występowania oraz negatywne 

skutki zarażenia. Do kolonizacji (przeniesienia bakterii na nowego gospodarza) 

dochodzi zazwyczaj poprzez bliski kontakt z rezerwuarem bakterii. Do infekcji 

(zarażenia właściwego) dochodzi, kiedy bakterie dostaną się np. do krwiobiegu i 

osiądą w miejscu sprzyjającym do namnażania. Należy w tym miejscu odróżnić 

szczepy odporne od niezjadliwych szczepów gronkowca powszednie 

występujących w przyrodzie. Szacuje się, że w Polsce do 70% populacji jest 

czasowo skolonizowana przez gronkowce, głównie na skórze. Właśnie ze 

względu na konieczność przebywania w środowisku o dużym nasyceniem 

antybiotykowym oraz braku narażenia na przedostanie się do wnętrza zdrowego 

organizmu, stosunkowo rzadko dochodzi do zarażeń MRSA poza szpitalami.  

 

Kontrola epidemiologiczna w zarysie 

Zgodnie z klasycznym trójkątem epidemiologicznym [3], choroba zakaźna 

może się rozprzestrzeniać tylko w obecności źródła, podatnych jednostek i 

odpowiedniego środowiska. Na elementy trójkąta (osobno lub razem) kierowane 

są działania prewencyjne oraz interwencyjne. Zazwyczaj najważniejszym 

etapem działania epidemiologicznego jest identyfikacją czynnika 

chorobotwórczego. Całą trudność stanowi ustalenie źródła na podstawie 

posiadanych danych. Dawniej praca epidemiologa była podobna do 

detektywistycznej. Przykładem jest spektakularne odkrycie przez 

dziewiętnastowiecznego londyńskiego burmistrza [1] źródła cholery na 

podstawie porównania dwóch baz danych. Znaleziona została wtedy korelacja 

między liczbą zachorowań a przedsiębiorstwami wodociągowymi, które 

dostarczały wodę do poszczególnych dzielnic. Po badaniach sanepidowych 

okazało się, że jedna z tych firm pobierała wodę ze studni głębinowej 

zainfekowanej pałeczkami cholery. W naszych analizach nie będziemy się 

skupiać na źródle, lecz na innym elemencie trójkąta epidemiologicznego – na 



 

 

łańcuchu zakażeń. W tym wypadku kluczowa jest wiedza o tym, kto kogo 

zaraził. Celem raportowanie nowo-wykrytych infekcji jest odtworzenie łańcucha 

kontaktów – ma to bardzo duże znaczenie w przypadku nieendemicznych 

chorób. Znając historię transmisji zarażeń, służby epidemiologiczne mają szanse 

znaleźć miejsca, obszary, ludzi lub inne istoty żywe – rezerwuary patogenu. Nie 

jest to zadanie łatwe i do tej pory realizowane tylko na małą skalę. Techniki 

komputerowe pozwoliły na automatyzacje w procesie zbierania i analizy 

informacji. Jednak cały czas braki danych stanowią problem w procesach 

decyzyjnych. Naszym zadaniem jest właśnie odtwarzanie wiedzy o przebiegu 

epidemii na podstawie niepełnych informacji. 

 

Modelowanie epidemiologiczne 

Posiadając dane warto pokusić się zbudowanie modelu matematycznego, 

który wyjaśniłby badane zjawisko i pozwoliłby przygotować skuteczne 

narzędzia w walce z chorobami zakaźnymi [4]. Ponieważ problem wymaga 

wiedzy z różnych dziedzin, konieczna jest więc współpraca naukowców, nie 

tylko lekarzy, ale również: fizyków, matematyków, statystyków, informatyków i 

socjologów. Dzięki tak daleko idącej interdyscyplinarnej współpracy udaje się z 

powodzeniem replikować symulacyjne epidemie i konstruować modele 

predykcyjne [5]. Jednym z celów budowy takich modeli jest odtworzenie 

najbardziej prawdopodobnych łańcuchów zakażeń (kto od kogo, gdzie i kiedy 

się zaraził). Przy wykorzystaniu bardzo szczegółowych danych dotyczących 

wszystkich hospitalizacji w obrębie danej jednostki terytorialnej daje się takie 

ścieżki generować oraz próbuje się szacować grupę ryzyka dla każdego pacjenta. 

Przykładem takich danych na których pracowaliśmy, jest baza danych 

wszystkich rejestrowanych hospitalizacji w obrębie hrabstwa sztokholmskiego. 

Zawarte są tam informacje o dacie przyjęcia i zwolnienia oraz kod jednostki 

szpitalnej każdego pacjenta. Dla uzmysłowienia skali projektu zaznaczmy, że w 

rejestrze (w ciągu 7 interesujących nas lat) zanotowano ponad 2 miliony 

pacjentów, co stanowi ponad 70% populacji hrabstwa). Ujecie globalne 

pozwoliło na detekcję zakażeń które nastąpiły w wyniku przeniesienia 

skolonizowanego/zarażonego pacjenta z jednej jednostki szpitalnej do drugiej. 

Zgodnie ze schematem epidemiologii HAI  (Rys. 1) uwzględniliśmy 

bezpośrednie relacje między pacjentami przebywającymi w poszczególnych 

jednostkach (salach, czy klinikach) oraz pośredni wpływ personelu jako 

wektorów zarażenia. W przypadku innych HAI, jak WZW-B, C (żółtaczka typu 

B i C) należy poza kontaktami społecznymi uwzględnić pozaludzkie rezerwuary 

patogenu (takie jak np. toalety), co niezmiernie utrudniło by modelowanie. 

Dlatego właśnie MRSA najlepiej nadaje się do naszych celów, gdyż 



 

 

zdecydowana większość zarażeń następuje bezpośrednio z człowieka na 

człowieka. Niestety, w żadnym znanym nam europejskim projekcie kadra 

szpitalna nie zgodziła się na rejestrowanie jej czynności. Prawdopodobnie ze 

względu na lęk przed indywidualnymi konsekwencjami, wynikającymi z 

ujawnienia personalnej roli poszczególnych osób w szerzeniu epidemii. 

 Rysunek 1. Modelowe kontakty wewnątrzszpitalne wskazujące na potencjalne ścieżki zarażeń 

 

Raportowanie zakażeń i zbieranie danych szpitalnych w 
Europie 

Prawodawstwo różnych krajów europejskich odmiennie podchodzi do 

kontroli epidemiologicznej w szpitalach. W obszarze EWG, a zwłaszcza w UE 

można wskazać pewne działania mające na celu ujednolicenie procedur. Zostało 

m.in. powołane Europejskie Centrum Kontroli Zakażeń (ECDC), na kształt 

istniejącego w Stanach Zjednoczonych: Centrum Kontroli Zakażeń (CDC). 

Dyrektywy Unii Europejskiej nakazują w ogólności raportować wszystkie 

zdiagnozowane przypadki HAI (co nie wszędzie było egzekwowane) oraz 

wymagany jest etat epidemiologa w każdym szpitalu, odpowiedzialnego za 

zapobieganie zakażeiom, jak też za przeprowadzanie dochodzeń 

epidemiologicznych dla zaistniałych przypadków. To właśnie dostęp do danych 

różnicuje wkład modelowania epidemiologicznego na poziomie decyzyjnym w 

obszarze zdrowia publicznego w różnych krajach. 

Skandynawia: Porozumienie krajów nordyckich: Szwecja, Dania, Norwegia, 

Finlandia i Islandia wypracowały wspólny system identyfikacji obywateli 

wykorzystywany również w służbie zdrowia. Każdy obywatel posiada 

indywidualny numer (Personnummer) i każda czynność obsługiwana przez 

państwową służbę zdrowia jest rejestrowana z tym numerem w krajowej 

centralnej bazie danych. Istnieją tam też krajowe centra kontroli zakażeń, które 

koordynują działania prewencyjne oraz zarządzają sytuacją kryzysową. Z tego 

względu, to właśnie tam pierwsze epidemiologiczne modele HAI znalazły 

zastosowanie i tak epidemia MRSA w szpitalach Kopenhagi stała się materiałem 

dydaktycznym dla europejskich adeptów epidemiologii. Oczywiście do analizy 

danych używa się anonimowych identyfikatorów personalnych, które jednak w 

każdej chwili mogą zostać odszyfrowane przez administratora danych. Ze 

względu na szczegółowość rejestrowanych danych, symulacje komputerowe są 

prowadzone praktycznie przed każdą ważniejszą decyzją służb 

epidemiologicznych. Co więcej, na podstawie modeli można budować 

najbardziej prawdopodobne ścieżki zakażeń, a co za tym idzie oznaczać 

najbardziej prawdopodobne umiejscowienie w łańcuchu epidemicznym każdego 

zakażenia. 



 

 

Wielka Brytania: Raportowanie tam jest nie tylko powszechne, ale również 

publiczne. Każdy szpital jest zobligowany do przesłania informacji o wszystkich 

HAI do brytyjskiego odpowiednika amerykańskiego CDC, który upublicznia 

zebrane informacje. W związku z tym liczba zakażeń HAI służy tam za pewien 

wskaźnik jakości świadczonych usług w danym szpitalu. Długa tradycja w 

modelowaniu epidemiologicznym oraz dostęp do danych dotyczących HAI 

sprawiły, że Brytyjczycy są liderami w rozwoju metodologii a ich modele są 

najbliższe odzwierciedlaniu rzeczywistości. 

Holandia: W tym małym kraju prowadzi się najaktywniejszą politykę 

zwalczania i modelowania HAI, m.in. przy przyjęciu każdego pacjenta bada się 

go na obecność MRSA. Dzięki temu, skądinąd bardzo kosztownemu zabiegowi, 

można każdorazowo ustalić sposób postępowania z pacjentem.  

Polska: Epidemiologia HAI w Polsce praktycznie nie istnieje z powodu braku 

instytucji nadzorującej zakażenia szpitalne na poziomie centralnym i 

ponadregionalnym Przy. Państwowym Zakładzie Higieny (PZH) oraz 

Państwowym Instytucie Leków (PIL) jak również przy Wojewódzkich Stacjach 

Epidemiologiczno-Sanitarnych znajdują się jednostki epidemiologii HAI, ale 

całkowita odpowiedzialność za zarażenia szpitalne spoczywa jedynie na 

szpitalach. Praktyka szpitali jest bardzo różna. Istnieją szpitale, które same 

wzorcowo wywiązują się nałożonych na nie obowiązków epidemiologicznych, 

jednak większość bagatelizuje problem, ze względu na brak środków i czasu. 

Problemem staje się wypełnianie zaleceń dyrektyw unijnych nakazujących m.in. 

raportowanie wszelkich zdiagnozowanym HAI. Niestety spora część tych 

raportów jest niepełna bądź nawet fałszowana (na co wskazują analizy 

statystyczne napływających danych). Kolejnym problemem jest przepis 

wymuszający w każdym szpitalu etat epidemiologa. W większości krajów UE 

epidemiologia jest osobnym kierunkiem studiów na podwalinach zdrowia 

publicznego a nie studiów lekarskich, dzięki czemu kształcenie trwa jedynie 4-5 

lat. W Polsce epidemiolog, to lekarz po specjalizacji epidemiologicznej. 

Wykształcenie kompetentnej osoby od podjęcia studiów trwa 7-9 lat i wymaga 

posiadania kompetencji pozamedycznych (np. statystycznych, czy społecznych) 

i jest dużo droższe. 

Właściwie tylko w zaprezentowanych wyżej krajach (poza Polską, którą 

przedstawiono dla kontrastu), modelowanie epidemiologiczne HAI jest 

uprawiane naukowo w Europie na szeroką skalę. Nie oznacza to, że np. w 

Szwajcarii czy Austrii nie prowadzi się badań wykorzystujących modelowanie 

HAI, ale większość wyników nie ujrzy światła dziennego. Innym typem analiz 

są przewidywania dla pojedynczych szpitali i jest ich sporo, nawet w Polsce. 

Niestety takie, skądinąd cenne badania, pozwalają jedynie na wyciąganie 



 

 

wniosków dotyczących zarażeń w określonym szpitalu, a taka wiedza jest w 

zasadzie przydatna jedynie kierownictwu danego szpitala i nie może zostać 

wykorzystana nigdzie indziej. 

 

Potencjał wykorzystania narzędzi stochastycznych w celu 
określenia prawdopodobieństwa zarażenia HAI 

Docelowym przeznaczeniem modeli przez nas rozwijanych jest odtworzenie 

najbardziej prawdopodobnych ścieżek zakażeń HAI oraz klasyfikacja jednostek 

do różnych grup ryzyka. Uzyskane ścieżki jednak rzadko w sposób 

jednoznaczny wskazują na jedyną możliwą realizacje procesu epidemicznego. 

Mimo wszystko model pozwala określić prawdopodobieństwo poszczególnych 

elementów ścieżki. Gdyby trzeba było postawić pytanie, na ile prawdopodobne 

jest zarażenie pacjenta w czasie przebywania we wskazanym szpitalu, to na 

postawie wygenerowanego wcześniej zespołu ścieżek, wystarczyłoby zliczyć 

wszystkie realizacje wskazujące na zarażenie w danym miejscu i czasie oraz 

unormować przez liczbę wszystkich otrzymanych realizacji. Dostęp do tak 

szczegółowych danych, z których możliwe byłoby odtwarzanie ścieżek jest 

ograniczony.  Nawet uzyskanie danych skandynawskich jest właściwie 

zabronione dla osób spoza nadzoru epidemicznego oraz nauki. Co by się mogło 

stać, gdyby takie dane przedostały się do nieodpowiednich ludzi? Firmy 

ubezpieczeniowe mogłyby wykorzystać indywidualne informacje o 

uczęszczaniu do szpitali w celu skorygowaniu wysokości składki, czy w 

podjęciu decyzji o ubezpieczeniu  bądź nie.  

 

Sprawy sądowe o zakażenia szpitalne, a dowód 
technologiczny 

Zgodnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające dla 

rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Zdanie to nie jest zbyt ścisłe, gdyż 

fakty można, co najwyżej ustalić nie dowodzić. Dowodzić można natomiast 

twierdzeń o faktach, bo tylko twierdzeniom można przypisać wartość logiczną 

prawdy lub fałszu [6]. 

Dowody prawnicze w sensie metodologicznym nie są procedurami 

niezawodnymi i nie gwarantują pewności osiągniętych rezultatów, tym samym 

prawnicy nie dowodzą, a jedynie uzasadniają twierdzenia o faktach konkretnej 

sprawy. Natomiast w uzasadnianiu korzysta się z wiedzy empirycznej i z tego 

tytułu uzasadnienia nie mogą dawać tego stopnia niezawodności i pewności, co 

nauki formalne. Kultura prawnicza dawno zapomniała o zasadniczych różnicach 

między dowodami prawniczymi a dowodami matematycznymi i logicznymi, co 



 

 

uzasadnia to twierdzenie, choćby mocno utrwalone w terminologii prawniczej 

wyrażenie „dowód faktów” [6], [7], [8]. 

Jeśli ustalenia faktyczne mają odpowiadać prawdzie, to zdaniem 

Morawskiego, postępowanie dowodowe musi spełniać kryteria racjonalności 

epistemicznej i technologicznej. Ideałem dowodu technologicznego staje się 

więc wiedza maksymalnie obiektywna, intersubiektywnie sprawdzalna i 

komunikowalna, spełniająca postulat jednoznacznej i precyzyjnej artykulacji, 

wiedza logicznie uporządkowana i oparta na doświadczeniu. W im większym 

stopniu uzasadnienia będą spełniać postulaty empiryzmu i konsekwencji 

logicznej, w tym większym stopniu  będziemy mogli liczyć na to, że twierdzenia 

o faktach sprawy będą zgodne z rzeczywistością, a sformułowane na ich 

podstawie dyrektywy instrumentalne okażą się skutecznym środkiem 

oddziaływania na rzeczywistość społeczną [9]. 

Należy wyjaśnić, że terminu „prawda materialna” używa się na określenie 

stanu rzeczy, w którym ustalenia faktyczne będące podstawą rozstrzygnięcia 

sprawy odpowiadają faktom rzeczywistym. Natomiast „prawda formalna” łączy 

się ze zgodnością ustaleń sądu z materiałem procesowym przedstawionym przez 

strony, a więc materiałem zgromadzonym w aktach sprawy. Prawda materialna 

oczywiście jest celem procesu cywilnego [10]. Sąd ma do niej dążyć, lecz ciężar 

dostarczania materiału procesowego spoczywa zasadniczo na samych stronach 

procesu [10]. 

Procedury sądowe jednak są w coraz większym stopniu skierowane na 

uzyskanie wiedzy obiektywnej. Na uzyskanie zbioru twierdzeń opisujących w 

intersubiektywny sposób pewien fragment rzeczywistości i z ich punktu 

widzenia problem, czy wiedza ta odpowiada czyimkolwiek przekonaniom, staje 

się coraz bardziej irrelewantny. Ten kierunek rozwoju można dostrzec już na 

podstawie ewolucji dowodu retorycznego. Zobiektywizowana interpretacja tego 

dowodu rozpoczyna proces eliminacji przekonań jako kryterium decydującego o 

losie zdań w postępowaniu dowodowym. Przekonania sędziowskie zgodnie z 

tym procesem winny być potwierdzone przez zebrany materiał dowodowy oraz 

zgodne z zasadami wiedzy empirycznej i regułami logiki [9]. 

 

Dowód prima facie 

Sprawy o naprawienie szkód majątkowych i niemajątkowych, doznanych 

przez pacjentów wskutek zakażenia chorobą w trakcie pobytu w szpitalu, mają 

charakter szczególny. Jest to relatywnie liczna grupa postępowań. Liczebność 

procesów oraz powtarzalność badanych w nich okoliczności istotnych dla oceny 

prawnej pozwoliły w pewnym stopniu ujednolicić praktykę orzeczniczą 

rozpoznawania tych spraw, zwłaszcza w zakresie czynności postępowania 



 

 

dowodowego. Trudności napotykane przez pacjentów w trakcie udowadniania, 

że do zakażenia doszło w szpitalu i że było to wynikiem zawinionego 

zachowania się personelu medycznego, zainspirowały naukę i praktykę prawa 

do poszukiwania nowych konstrukcji, wzmacniających pozycję 

poszkodowanego w postępowaniu dowodowym. Efektem tych poszukiwań były 

m.in. propozycje wykorzystania instytucji tzw. dowodu prima facie oraz 

postulaty szerokiego stosowania domniemań faktycznych [11]. 

W razie dochodzenia przez pacjenta odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną zakażeniem, na poszkodowanym spoczywa ciężar dowodu 

następujących okoliczności: zajścia zdarzenia, z którym ustawa wiąże 

odpowiedzialność (zawinionego zachowania się osoby, której powierzono 

wykonanie czynności: lekarza, personelu pielęgniarskiego), zaistnienia szkody 

oraz adekwatnego związku przyczynowego między opisanym wcześniej 

zachowaniem się i powstaniem szkody. 

Ciężar dowodu wszystkich tych okoliczności spoczywa na pacjencie. 

Praktyka wskazuje, że spośród wymienionych przesłanek odpowiedzialności 

zakładów opieki zdrowotnej problemy z udowodnieniem nie zachodziły jedynie 

w odniesieniu do jednej przesłanki - powstania szkody. Wątpliwe i sporne 

między stronami były często wszystkie pozostałe okoliczności, dotyczącego 

tego: 

czy do zakażenia doszło w pozwanym szpitalu, czy w innym miejscu, 

czy powstanie szkody było wynikiem zawinionego zachowania się lekarza lub 

personelu pomocniczego, 

czy szkoda jest normalnym następstwem takiego zachowania się, czy też nie 

pozostaje w związku adekwatnym z zawinionym zachowaniem się osób, którym 

powierzono wykonanie czynności medycznych. 

Te okoliczności były często głównym obszarem sporów i stanowiły 

podstawowe pole prowadzonego w procesach postępowania dowodowego. Z 

uwagi na zasadnicze problemy w udowodnieniu, że do zakażenia doszło w 

konkretnym szpitalu, a przyczyną powstania szkody doznanej przez pacjenta 

było zawinione zachowanie się osób udzielających pomocy medycznej, w 

postępowaniach tych niejednokrotnie stosowane były domniemania faktyczne, a 

niekiedy także reguły wnioskowania prima facie [12]. 

 

Związek przyczynowy 

Zdaniem Nesterowicza, na podstawie przebadanych przez niego 

przypadków w sprawach inicjowanych przez pacjentów o zakażenia szpitalne, 

słusznym jest przyjmowanie niedbalstwa pozwanego szpitala w drodze 



 

 

domniemania faktycznego, które strona pozwana może obalić w drodze 

przeciwdowodu, przy czym bez znaczenia pozostaje czy odpowiedzialność ta 

jest kontraktowa czy też deliktowa, gdyż obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa pacjentom istnieje zawsze [13]. Wedle Nestorowicza słusznym 

jest również niewymaganie istnienia związku przyczynowego pomiędzy 

pobytem pacjenta w danym podmiocie leczniczym, a doznanym zakażeniem. 

Najczęściej taki dowód nie jest możliwy, gdyż w większości przypadków można 

mówić tylko o prawdopodobieństwie  wysokiego stopnia, a rzadko o pewności 

czy wyłączności przyczyny. Jeżeli natomiast zachodzi prawdopodobieństwo 

wysokiego stopnia, że przyczyna szkody leży po stronie podmiotu leczniczego, 

należy uznać związek przyczynowy za ustalony [13]. Tu Nestorowicz opiera się 

o orzeczenie Sądu Najwyższego [14] w sprawie, w której na podstawie 

ustalonego stanu faktycznego, należałoby uznać niedbalstwo szpitala w kwestii 

higieny i stanu sanitarnego na wyjątkowo wysokim poziomie. Dawniej, jednym 

z najważniejszych postaci przedstawicieli poglądu, że z reguły nie powinno się 

obciążać powoda obowiązkiem przeprowadzania dowodu występowania 

związku przyczynowego w sprawach ze szkód medycznych, był Sośniak [15]. 

Pogląd ten dawniej również zyskał poparcie w szczególności u Piaseckiego, 

który widział jego zastosowanie w szczególności w tzw. sprawach mankowych 

[16]. 

 

Wykorzystanie najnowszej metody w procesach o 
zakażenia szpitalne 

Nowe metody badawcze opisane w niniejszym artykule pozwalają określić 

przede wszystkim, co ważne przy sprawach o odszkodowania za zakażenia 

szpitalne, miejsce zakażenia. Tym samym traci na znaczeniu przytoczony pogląd 

Nestorowicza, o niemożliwości ustalenia, gdzie doszło do zarażenia pacjenta. 

Morawski wskazuje, że ustalona reguła w orzecznictwie wielu państw, iż 

sąd może odstąpić od opinii biegłego pod warunkiem, że swój pogląd uzasadni, 

jest w obecnych czasach fikcją [9]. Postęp naukowo-techniczny prowadzi  do 

wzrostu roli ekspertów w procesach stosowania prawa. Zwłaszcza, gdy teza, że 

granica między wiedzą potoczną a specjalną stale przesuwa się na korzyść tej 

ostatniej. Jak również niezrozumiałe może się wydawać, gdy spory ekspertów, 

merytorycznie próbuje rozstrzygać sędzia [17]. 

Tym nie mniej jednak, choć powyższa metoda ustalania zakażeń i ich 

wykrywania nie jest jeszcze ogólnodostępna w Polsce, to zapewne w niedalekiej 

przyszłości pozwoli ona na dość niezwykłą reorientację w ustalaniu faktów w 

procesie cywilnym o zakażenia szpitalne. 

 



 

 

Kwestie etyczne gromadzenia danych 

W przypadku metody komputerowego wspomagania epidemiologii 

zakaźnych chorób szpitalnych zachodzi konflikt dwóch podstawowych wartości 

łączących lekarza z pacjentem - zachowanie tajemnicy lekarskiej oraz ochrony 

społeczeństwa przed zakażeniem. 

Pacjent ma prawo żądać od lekarza, by ten zachował w tajemnicy wiedzę o 

stanie jego zdrowia. Przywilej ten gwarantowany był już w czasach 

starożytnych, w przysiędze Hipokratesa: „Cokolwiek bym podczas leczenia, czy 

poza nim, z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz 

rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy”. Podobnie Deklaracja 

Genewska (1948) [18] oraz Lizbońska (1981) [19] orzekają, że lekarz ma 

szanować powierzone mu tajemnice. Ochrona danych osobistych i nakaz 

intymności wynika z godności osoby ludzkiej oraz z zasady miłości i 

sprawiedliwości względem niego. Przysługują one wszystkim ludziom, 

niezależnie od ich zdrowia, a zatem także osobom zakażonym. Dlatego 

lekarzowi nie wolno ujawniać osobom postronnym danych dotyczących stanu 

zdrowia pacjenta oraz spraw związanych bezpośrednio z jego chorobą. 

Z drugiej strony pobyt w szpitalu osoby, która jest nosicielem chorób 

zakaźnych, stanowi niemały problem, gdyż jest równoznaczny z możliwością 

zakażenia tych, którzy mają z nią kontakt, zwłaszcza personelu medycznego 

oraz innych pacjentów. Dlatego też, kolejnym zagrożonym dobrem jest zdrowie 

członków społeczeństwa oraz ochrona ich przed narażeniem na zakażenie 

chorobą. 

Które z praw jest zatem ważniejsze: czy prawo pacjenta do zachowania 

tajemnicy przez szpital o jego zakaźnej chorobie, czy też prawo społeczeństwa 

do ochrony przed zakażeniem? 

Wiedza lekarza o chorobie zakaźnej pacjenta może pomóc w znaczny 

sposób przed popełnieniem przez lekarza błędu przy procesie terapeutycznym. 

Dodatkowo przyczyni się niewątpliwie do większej uwagi w celu uniknięcia 

przypadkowego zakażenia. Natomiast jak ta wiedza może być przekazana 

szerszemu kręgowi osób, w szczególności personelowi szpitalnemu?  Średni i 

niższy personel medyczny stanowi bowiem, zespół zajmujący się pacjentem, 

niejednokrotnie nawet bardziej niż lekarz narażony na przypadkowe zarażenie. 

Czy lekarz i personel pomocniczy winien traktować wszystkich pacjentów jak 

potencjalnie zarażonych chorobami zakaźnymi? Odpowiedź na to pytanie 

znajdziemy w nowym Kodeksie Etyki Lekarskiej, który zwalnia lekarza z 

obowiązku zachowania tajemnicy, jeśliby to miało zagrażać w sposób istotny 

życiu leczonego lub innych osób (art. 25) [20]. 



 

 

Niedopuszczalna jest też praktyka umieszczania jakiejkolwiek adnotacji o 

chorobie zakaźnej na karcie choroby wiszącej na łóżku pacjenta. Wszystkie dane 

poufne o chorym mogą być zawarte jedynie w jego dokumentacji leczniczej. 

Obowiązek jej skrupulatnego zabezpieczenia przed przypadkowym ujawnieniem 

spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego, w którym chory jest leczony, 

lub na lekarzu leczącym chorego, gdy chodzi o indywidualną praktykę lekarską. 

Z tego względu się postuluje, by także personel administracyjny nie był 

powiadomiony o chorobie pacjenta. 

Należałoby się zastanowić jaką pozycję w dostępie do wrażliwych danych 

pacjentów posiadałby personel służb epidemiologicznych. W tym przypadku 

niewątpliwie celem efektywnego wykorzystania metody, pracownicy ci, choć 

nie są narażeni na bezpośrednie zakażenie, to winni mieć nieograniczony dostęp 

do danych o chorobach zakaźnych. 

Dlatego też kwestią fundamentalną jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób 

gromadzić dane o pacjentach z chorobami zakaźnymi?  A co z innymi osobami? 

Z pacjentami na tej samej sali, rodziną, odwiedzającymi gośćmi, innymi 

osobami trzecimi? Wydaje się, że nie powinni oni być informowani o tym, że 

pacjent jest zakażony. 

Zakres ochrony pacjentów o informacji o ich zakażeniu zakreślony jest 

przez osoby spośród personelu szpitala bezpośrednio narażonego na zakażenie. 

Wyjątek oczywiście stanowiłyby te osoby, które zaangażowane są w 

gromadzenie i przetwarzanie danych o chorobach zakaźnych przy 

wykorzystaniu komputerowego wspomagania epidemiologii chorób zakaźnych. 

Wszystkie inne osoby spoza tego zbioru nie powinny być informowane o danych 

wrażliwych pacjentów, a pacjentowi przysługuje ochrona dóbr, w tym nie tylko 

zachowania tajemnicy o stanie zdrowia, lecz przede wszystkim jego godność 

osobista. 

 

Podsumowanie 

W kwestii metodologii obrony procesowej podmiotów leczniczych przed 

roszczeniami pacjentów z tytułu szkód powstałych w wyniku zakażenia 

szpitalnego, nowa metoda komputerowego wspomagania epidemiologii chorób 

zakaźnych wprowadza nowy standard w przeprowadzeniu dowodu, co do 

odpowiedzialności za powstałe szkody. 

Teoretycznie, możliwości wykorzystania nowej metody istnieją. Jednakże 

na praktyczne jej zastosowanie, zarówno szpitale jak i pacjenci, muszą poczekać 

- choćby ze względów organizacji zbierania danych w warunkach Polskich, 

która jeszcze nie istnieje (o czym wspomniano w artykule). 



 

 

Nie mniej jednak, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, sądy będą 

musiały skończyć z praktyką obarczania ciężarem dowodu pozwane szpitale, a 

żądać dowodów od pacjentów - powodów (udowodnienia miejsca zakażenia). 

Pozostaje pytanie: komu nowa metoda w przyszłych procesach naprawdę 

pomoże - pacjentom, czy pozwanym szpitalom? 

Od strony etycznej zbierania danych o osobach zakażonych potrzebna jest 

kompleksowa ocena wartościowania dóbr. Przede wszystkim pacjenta (prawa do 

tajemnicy o stanie zdrowia) oraz społeczności, w której żyje (możliwości 

ograniczania prawa do tajemnicy o chorobach, gromadzenia wiedzy w tym 

zakresie i jej przetwarzania). Decyzja o tym, jakim wartościom nada się 

pierwszeństwo, rozstrzygać będzie o możliwości instytucjonalnego i 

organizacyjnego wprowadzenia nowej metody do gromadzenia danych i ich 

przetwarzania o stanie zdrowia pacjentów na poziomie administracji publicznej, 

czy też na poziomie podmiotów leczniczych (zarówno prywatnych jak i 

publicznych). 

 

Streszczenie 

Nowoczesne metody wspomagania komputerowego wykorzystujące 

indywidualne informacje o pacjentach przynoszą ogromne korzyści w kontroli 

epidemiologicznej. Niestety konieczność gromadzenia bardzo szczegółowej 

wiedzy o wszystkich użytkownikach służby zdrowia, może budzić kontrowersje 

nie tylko z powodu ingerencji instytucji w życie jednostki, ale przede wszystkim 

z powodu możliwości wnioskowania na podstawie tych danych. Dostępne 

modele epidemiologiczne potrafią wskazać z dużym prawdopodobieństwem 

miejsce zarażenia patogenem szpitalnym. Niestety wraz z potężnym narzędziem 

w walce z rozprzestrzenianiem się chorób, stworzony został  potencjalnie 

niebezpieczny instrument, którego konsekwencje prawne mogą uderzyć w 

szpitale, już poważnie obciążone orzecznictwem sądowym dotyczącym 

odszkodowań sprzecznym z interesem publicznym. W tej pracy przedstawimy 

jak matematyczne narzędzia opisujące procesy biologiczne mogą wzbudzić 

prawno-etyczne dylematy. 
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