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Zapytanie nr 8617

Zapytanie w sprawie eksperymentu medycznego w Centrum
Zdrowia Dziecka na podstawie uchwały komisji bioetycznej

W dniu 7 października 2015r. w ramach interwencji poselskiej podjętej na podstawie art. 19-20 ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora w imieniu, w interesie i na prośbę rodziców dzieci biorących
udział w eksperymencie uczestniczyłem w spotkaniu Pani Dyrektor Instytutu Małgorzaty Syczewskiej
z rodzicami tych dzieci.

Pomijając już fakt, że jedynym powodem dla którego Pani Dyrektor wyraziła zgodę na rozmowę był
przepis ustawy o wykonywaniu mandatu nakładający obowiązek przyjęcia posła przez kierownika
jednostki, a nie potrzeba merytorycznej rozmowy z rodzicami chorych dzieci (będących zasadniczymi
beneficjentami działania placówki i podmiotami, którym należy się szczególna ochrona i troska ze strony
personelu) – na temat odsunięcia od terapii lekarza prowadzącego dr Marka Bachańskiego – mam
zasadnicze wątpliwości co do przestrzegania standardów etycznych obowiązujących lekarzy
w eksperymencie, w związku  z czym mam prośbę o odpowiedź na poniższe pytania i ewentualnie
uruchomienie instrumentów nadzoru:

1. Czy postępowaniem zgodnym ze standardem etycznym wymaganym dla eksperymentów medycznych
na małoletnich jest uniemożliwianie przez kierownika placówki – w ramach organizacji udzielanych w
ramach eksperymentu świadczeń zdrowotnych –  kontaktu z lekarzem prowadzącym wcześniej
identyczne leczenie uczestników w ramach tego samego podmiotu, obdarzonym zaufaniem opiekunów
pacjentów i mającym doświadczenie w działaniach terapeutycznych i rozeznanie w sytuacji pacjentów, a
odsuniętym z powodów personalnych od udziału w eksperymencie?

2. Czy Dyrekcja szpitala może odmówić opiekunom osób uczestniczącym w eksperymencie medycznym
przyjęcia i bezpośredniej rozmowy na temat organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach
prowadzonej eksperymentalnej terapii, zwłaszcza, że Dyrektor jest jednocześnie członkiem zespołu
badaczy?

3. Czy zgodne ze standardami etycznymi prowadzenia eksperymentów medycznych jest postępowanie
kierownictwa placówki polegające na „legalizacji kontynuacji” terapii dzieci w sposób jaki leczył je
lekarz w ramach praktyki prowadzonej również w ramach zatrudnienia w placówce, poprzez nadanie
identycznej terapii formuły eksperymentu leczniczego na podstawie uchwały szpitalnej komisji
bioetycznej jest zgodne ze standardami etycznymi?

4. Czy zgodne z etyką wykonywania zawodu i prowadzenia badań medycznych jest pozbawienie dr
Marka Bachańskiego funkcji umożliwiającej leczenie dotychczasowych pacjentów, przy jednoczesnym



1.  
2.  
3.  

„przejęciu” tych pacjentów przez zespół lekarzy prowadzących eksperyment, niemających takiego
praktycznego doświadczenia i rozeznania w sytuacji pacjentów, a korzystających z „wyników” pracy
lekarza, którego od prowadzenia terapii tych pacjentów – również w ramach prowadzonego eksperymentu
– odsunięto?

5. Czy zgodę wyrażoną przez opiekunów na udział dzieci w eksperymencie można uznać za dobrowolną,
a sposób jej wyrażenia i odebrania za odpowiadające standardom etycznym, skoro:

- udział w eksperymencie w formie zaproponowanej przez placówkę formie i warunkach jest jedyną
możliwością legalnego uzyskania określonego leku dla dziecka?

- udział eksperymencie uzależnia się de facto od zgody na zmianę lekarza i odsunięcie od udziału w
terapii lekarza mającego doświadczenie i rozeznanie w sytuacji pacjentów jakiego nie ma żaden z
członków zespołu badawczego?

W zalączeniu dokumentacja urzędowa przekazana przez wyborców.

Z wyrazami uszanowania

Andrzej Dołecki
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