
Фактите:

На 16.11.2009г. след обяд, пострадалият се почувствал зле, като изпитвал силна коремна

болка, бил отпаднал и пребледнял и повръщал зелена течност. Около 16,30 пациентът бил

откаран  в Спешна помощ - Попово. Там ги посрещнал фелдшер, който разпитал близките за

оплакванията и назначил кръвни изследвания, след което отишъл да извика дежурния лекар

(подсъдимия). Въпреки неколкократното повикване, дежурния лекар не излязъл да прегледа

пациента.  След явяването му измерил кръвното налягане на пациента и след като погледнал

резултата от кръвните изследвания поставил диагноза-ОВИ и изпратил болния в къщи.

С личен транспорт близките на пострадалия го транспортирали в МБАЛ - Търговище. В

спешното отделение лекарите извършили необходимите изследвания, консулти със специалист и

други диагностични и терапевтични процедури, но поради тежкото състояние на пациента, който

изпаднал в ендотоксичен шок починал в 21,00 часа.

От заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза е видно, че

причина за смъртта на пациента  е ендотоксичен шок развил се от некрозата на тънкочревната

стена, вследствие мезентериална тромбоза на тънките черва.

Престъплението:

Според съда лекарят е извършил престъпление по чл. 123, ал.1 от НК – като е причинил

другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно

регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност.

Нарушенията,  които е извършил лекаря са на Наредба №25/1999г. за оказване на

спешна медицинска помощ, а именно:

Чл. 5 от наредбата:

Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска помощ отговаря на

правилата за добра медицинска практика.

„Съдът счита, че подсъдимият не е изпълнил и задължението си оказаната медицинска

помощ да отговаря на правилата за добра медицинска практика-чл.5 от Наредбата. Тези правила

не са абстрактни, а са разписани точни и ясно. В този смисъл е и заключението на вещите лица.”

(защо няма правилата за добра медицинска практика по смисъла на ЗЛЗ – ще бъде

коментирано в следваща публикация)



Чл. 9 от наредбата:

Центровете за спешна медицинска помощ организират и осигуряват:

2. необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и

наличната апаратура;

3. клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата

хоспитализация;

9. осигуряване на специализиран транспорт за:

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

Чл. 13 от наредбата:

(1) При състояние на постъпилите в ЦСМП пациенти, налагащо продължаване на

лечението в болнична обстановка, екипът на ЦСМП предлага спешна хоспитализация в

специализирано болнично отделение. Дежурният лекар в последното е длъжен да приеме по

спешност за преглед, изследване и диагностика предложения за хоспитализация пациент.

(2) При предлагане на пациент за хоспитализация екипът за спешна медицинска помощ

предава на дежурния лекар в болничното заведение надлежно попълнена документация за

пациента съгласно чл. 15, ал. 1.

(3) В случай на отказ от хоспитализация дежурният лекар в болничното заведение е

длъжен да отрази становището си във "Фиш за медицинско обслужване на пациент от спешен

екип".

В случая, подсъдимият не би могъл на наруши чл. 13 от наредбата в цялост, но това е

въпрос на прецизиране на обвинението, присъдата и защитата в конкретния съдебен процес.


