
На 04.10.2008 пациент е приет по спешност в  УМБАЛ „С.Е.”.  Дежурният лекар,

установил, че лицето е с травма от същия ден - счупване на бедрената шийка, назначил

изследвания и извършил задължителните при приемането на пациента манипулации.

Пациентът е хоспитализиран. Воден е разговор с брата на пациента, като му обяснено, че за

престоя в болницата и за предстоящото оперативно лечение следва да се плати. На

следващия ден е трябвало да отиде при началника на травматологично отделение (единия от

подсъдимите), за да му бъде разяснена процедурата. На проведената среща е обяснено каква

операция следва да претърпи сестра му и каква сума трябва да се внесе. На 06.10.2008

братът на пациентката внесъл сумата от 1280 лева.

Междувременно на пациентката била поставена диагноза „фрактура на бедрената

шийка в ляво” и в резултат на проведените й медицински прегледи и изследвания било

установено, че същата е с влошено общо здравословно състояние. Съставен бил оперативен

екип, в който били включени подсъдимият Б., като оператор и подсъдимият М., като

анестезиолог. На 07.10.2008г. била изготвена предоперативна експертиза, а сутринта на

08.10.2008г. бил проведен консилиум. На него било обсъдено състоянието на пациентката и

участващите в него лекари от клиниката изразили становището си. Взето било решение да

се извърши операцията. На същата дата е извършена и операцията. В хода на операцията

било взето решение и била поставена еднополюсна протеза. След приключване на

операцията пациентката е настанена в реанимация. Там била извършена манипулация, в

резултат на която от белия й дроб била евакуирана 1500 мл.л. течност.  На 10.10.2008

същата била приведена в клиниката по ортопедия и травматология. Общото й състояние

било увредено, дишала трудно. Състоянието й в следващите дни не се подобрило, което

наложило на 13.10. 2008г. тя да бъде  приведена в реанимация. Там отново била евакуирана

течност от белия й дроб и предприети мерки за стабилизиране на състоянието й. Въпреки

положените усилия на 13.10.2008г. в 23,25 часа пациентката починала. Причината за

смъртта й била сърдечносъдова и дихателна недостатъчност.

Мотивите на съда:

Съдът намира, че между смъртта на пациентката и действията на двамата

подсъдими не е налице причинно-следствена връзка. От приложената по делото история

на заболяването е видно, че при приемането в болницата е било установено увредено общо

състояние. От проведените изследвания непосредствено след приема, е било констатирано,

че пациентът е с белодробни и сърдечносъдови здравословни проблеми. Наред с това,

пациентката е била в състояние след прекаран исхемичен мозъчен инсулт с тежка пареза на

левия крак. От показанията на свидетелите е видно, че това състояние е било предмет на



обсъждане на провежданият преди операцията консилиум. Видно от заключението не

експертите по съдебномедицинската експертиза, проведеното лечение е било съобразено с

това здравословно състояние. Същата е претърпяла хирургическа интервенция на

08.10.2008. Съдът, въз основа на всички събрани по делото доказателства намира, че

операцията е била извършена съобразно медицинските стандарти. В хода й се е взело

решение да се постави различна от първоначално планираната изкуствена става, което се е

наложило, за да се избегнат усложнения, свързани с възрастта и общото здравословно

състояние на пациентката.

Събраните доказателства са дали основание на съда да приеме, че при изпълнение

на задълженията си, двамата подсъдими не са проявили немарливо отношение и не са

нарушили никакви медицински стандарти, включително и изброените от прокурора.

Причината за смъртта - сърдечно съдова и дихателна недостатъчност, се установява от

медицинската документация и заключението на експертите. Изобщо не са необходими

специални знания по смисъла на НПК за да се формулира извод,  че в резултат на такава

недостатъчност настъпва летален за човека изход, както и че във всички случаи на смърт,

такава недостатъчност е налице. За настоящето производство е от съществено значение

да се прецени, дали между смъртта, настъпила в резултат на посочената конкретна

причина и действията на двамата подсъдими е налице причинно-следствена връзка.

Видно от заключението на експертите, следоперативните усложнения и настъпилата смърт

са в резултат на патологична фрактура на  шийката на лявата бедрена кост. Експертите

сочат, че най-вероятната причина за счупването са били метастази, но поради липсата на

аутопсия, не могат да бъдат категорични за това. В показанията си братът на починалата,

освен относно важният за него въпрос, че му е била възстановена разликата в цената между

поставената на сестра му и платената изкуствена става, установява, че е отказал аутопсия.

Въпреки липсата на аутопсия, при категорично установената причина за смъртта и при

безспорно доказаното общо увредено състояние при постъпването й в болницата, съдът

намира, че между настъпилата на 13.10.2008г. смърт на същата и проведената на

08.10.2008г. операция не е налице причинно-следствена връзка. В тази насока следва да се

отбележи, че от материално-правна гледна точка няма как на една дата да бъде причинена

смърт,  която да настъпи на друга дата.  От обективна страна е възможно на една дата да

бъдат причинени увреждания, а на друга да настъпи смърт в резултат на тях. Такова

обвинение по отношение на двамата подсъдими няма. Избраният от прокурора начин за

формулиране на обвинението е неправилен (?). Според прокурора, пациентът не е

починал в деня на причиняване на смъртта му (?), а няколко дни по-късно - на 13.10.2008.



Всъщност, тази парадоксална формулировка се дължи най-вече на факта, че между

извършената на 08.10 хирургичска интервенция и смъртта на пациентката на 13.10. няма

връзка. Според държавното обвинение /което не се поддържа в съдебно заседание/, двамата

подсъдими са предприели осъществяването на операцията по витални показатели, каквито

не били налице. В обвинителният акт се твърди, че операцията не е била животоспасяваща и

не е следвало да се предприема.

Остава открит въпроса, каква би била переспективата за пациентката, ако не бъде

оперирана. Изследванията категорично са установили, че същата е страдала от рак на белия

дроб, който е бил причина за затрудненото й дишане. Видно от показанията  заболяването й

е било в напреднал стадий. Алтернативата за такъв пациент според вложеното от прокурора

разбиране, е била счупването на тазобедрената става да не се подлага изобщо на оперативно

лечение. Това би означавало, този 68 годишен пациент да остане неподвижен за

неопределен период от време, най-вероятно до смъртта си, при това с неподлежащо на друг

метод на лечение счупване. Съдът намира, че всички други действия, различни от

предприетите от подсъдимите, биха били не само в разрез с добрата съдебна практика,

но биха представлявали и брутален израз на не хуманно отношение. Оперативното

лечение е било единственото възможно с оглед подобряване състоянието и евентуалното й

последващо изправяне на крака. Видно от показанията на свидетелите и от заключението на

експертите по съдебномедицинската експертиза, само по този начин е можело да се очаква

възстановяване на предишното качество на живот на болната. Установено е в хода на

производството, че операцията е преминала успешно. Съдът намира, че между нея и

настъпилата след няколко дни смърт не е налице причинно-следствена връзка.


