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W pracy omówiono podstawy prawne reguluj¹ce kwestie zwi¹zane z przeprowadzaniem anatomo-patologicznych, sanitarno-administracyjnych
oraz innych rodzajów sekcji zw³ok.
Podkrelono, i¿ zgodnie z obecnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami zachodzi
obowi¹zek przeprowadzania sekcji
zw³ok osób zmar³ych w szpitalu w przypadkach, gdy przyczyny zgonu nie
mo¿na ustaliæ w sposób jednoznaczny, nawet wówczas, gdy osoba ta (lub
jej przedstawiciel ustawowy) wyrazi³a
stosowny sprzeciw. Zwrócono uwagê,
i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie
przepisami nie zachodzi ju¿ koniecznoæ przeprowadzania sekcji zw³ok
osób zmar³ych w szpitalu przed up³ywem 12 godzin od przyjêcia do szpitala. W pracy poruszono równie¿ problem sekcji zw³ok wykonywanych na
zlecenie osób prywatnych lub towarzystw ubezpieczeniowych wyjaniaj¹c, ¿e w obecnym stanie prawnym nie
ma mo¿liwoci ich wykonania - pomimo takiego stanu rzeczy niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach ubezpieczenia na wypadek
mierci wskutek nieszczêliwego wypadku zastrzegaj¹ sobie prawo do wykonania sekcji zw³ok lub oglêdzin cia³a ubezpieczonego.

This paper discusses the legal
regulation of the performance of
anatomico-pathological (clinical),
hygienico-administrative (coroner's)
and other types of autopsies. It is emphasized that in line with current regulations there is the obligation to perform autopsies on deceased persons
in hospitals when the cause of death
cannot otherwise be clearly determined, even if there is adequate expression of the individual's (or legal
representative's) opposition. It is also
pointed out that by current regulation
it is no longer necessary to perform
autopsies on deceased persons in
hospital within 12 hours of their hospital admission. The paper also deals
with the problem of autopsies performed at the request of private parties or insurers, by explaining that in
the present legal setting there is no
possibility of compliance with such
requests - in spite of which certain insurers contractually reserve the right,
in accidental deaths, to perform autopsies on or view the insured person's
remains.

Sekcja anatomo-patologiczna
Sekcji anatomo-patologicznej  zwanej
równie¿ naukow¹  poddawane s¹ zw³oki
osób zmar³ych w szpitalach, w celu poznania morfologicznego t³a choroby i jego konfrontacji z wczeniej poczynionymi obserwacjami klinicznymi. Sekcje anatomo-patologiczne maj¹ zapewniæ postêp nauk medycznych oraz stanowi¹ wa¿ny element procesu nauczania medycyny [1,2,6].
Podstawê prawn¹ sekcji anatomo-patologicznych stanowi art. 24 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z pón.
zm.), z ostatni¹ nowelizacj¹ z dnia 14 lipca
2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 143, poz. 1032):
1. Zw³oki osoby, która zmar³a w szpitalu, mog¹ byæ poddane sekcji, w szczególnoci, gdy zgon tej osoby nast¹pi³ przed
up³ywem 12 godzin od przyjêcia do szpitala, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Kierownik zak³adu, a je¿eli kierownik
nie jest lekarzem, to upowa¿niony przez niego lekarz, na wniosek w³aciwego ordynatora lub, w razie potrzeby, po zasiêgniêciu

jego opinii, zarz¹dza dokonanie lub zaniechanie sekcji.
3. Zw³oki osoby, która zmar³a w szpitalu, nie s¹ poddawane sekcji, je¿eli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyrazi³ sprzeciw lub uczyni³a to osoba za ¿ycia.
4. O zaniechaniu sekcji zw³ok z przyczyny okrelonej w ust. 3 sporz¹dza siê adnotacjê w dokumentacji medycznej i za³¹cza
sprzeciw, o którym mowa w ust. 3.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje siê w
przypadkach:
1) okrelonych w Kodeksie postêpowania karnego,
2) gdy przyczyny zgonu nie mo¿na ustaliæ w sposób jednoznaczny,
3) okrelonych w przepisach o chorobach zakanych i zaka¿eniach.
5. W dokumentacji medycznej osoby,
która zmar³a w szpitalu, sporz¹dza siê adnotacjê o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji
zw³ok, z odpowiednim uzasadnieniem [12].
Powy¿szy przepis oznacza, ¿e lekarz
mo¿e wykonaæ sekcjê zw³ok osoby zmar³ej
w szpitalu lub innym zak³adzie opieki zdro269

wotnej przeznaczonym dla osób wymagaj¹cych ca³odobowych lub ca³odziennych
wiadczeñ zdrowotnych. W szczególnoci
sekcja taka mo¿e zostaæ wykonana, gdy do
zgonu dosz³o przed up³ywem 12 godzin od
przyjêcia do szpitala, po uwzglêdnieniu woli
wyra¿onej przez pacjenta maj¹cego pe³n¹
zdolnoæ do czynnoci prawnych lub jego
przedstawiciela ustawowego. Sprzeciw, co
przeprowadzenia sekcji zw³ok, mo¿e zostaæ
wyra¿ony za ¿ycia pacjenta przez niego samego lub jego przedstawiciela ustawowego. Ustawa wprowadza tzw. zgodê domnieman¹, w myl której przyjmuje siê istnienie
zgody na wykonanie okrelonej interwencji
medycznej (w tym przypadku sekcji zw³ok)
do momentu wyra¿enia sprzeciwu przez
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Ustawa nie okrela sposobu wyra¿ania tego sprzeciwu, dlatego mo¿e on zostaæ wyra¿ony w dowolnej formie, np. ustnej lub pisemnej. Równie dowolny jest czas
wyra¿enia sprzeciwu, tzn. mo¿e on zostaæ
z³o¿ony przed przyjêciem do szpitala, przy
przyjêciu lub w trakcie pobytu pacjenta w
szpitalu. Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e ustawa nie
przewiduje w tym wzglêdzie znaczenia woli
cz³onków rodziny, o ile nie s¹ oni przedstawicielami ustawowymi pacjenta. Zatem sekcjê anatomo-patologiczn¹ mo¿na przeprowadziæ nawet pomimo sprzeciwu rodziny.
Jednak mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, ¿e rodzina owiadczy lekarzowi, ¿e pacjent wyrazi³ w ich obecnoci sprzeciw, co do przeprowadzania sekcji zw³ok po jego zgonie.
Je¿eli nie ma podstaw do kwestionowania
wiarygodnoci ich owiadczenia, nale¿a³oby uszanowaæ wolê pacjenta i odst¹piæ od
sekcji jego zw³ok. Decyzjê o zaniechaniu lub
przeprowadzeniu sekcji zw³ok podejmuje na wniosek w³aciwego ordynatora lub, w
razie potrzeby, po zasiêgniêciu jego opinii kierownik szpitala, a je¿eli kierownik nie jest
lekarzem, to upowa¿niony przez niego lekarz. O zaniechaniu lub dokonaniu sekcji
zw³ok osoby zmar³ej w szpitalu sporz¹dza
siê w dokumentacji medycznej adnotacjê z
odpowiednim uzasadnieniem, a w przypadku odst¹pienia od sekcji zw³ok z powodu
sprzeciwu, dodatkowo za³¹cza ten sprzeciw.
Ustawa przewiduje jednak sytuacjê
(okrelon¹ w ust. 5 wy¿ej cytowanego artyku³u), w których sekcjê anatomo-patologiczn¹ mo¿na przeprowadziæ nawet pomimo
sprzeciwu pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, a mianowicie, gdy przyczyny zgonu nie mo¿na ustaliæ w sposób jednoznaczny. Natomiast w sytuacjach okrelonych w Kodeksie postêpowania karnego oraz w przepisach o chorobach zakanych i zaka¿eniach  w przypadku zgonów,
do których dosz³o w szpitalu  przewidziana jest mo¿liwoæ wykonania innych rodzajów sekcji zw³ok, odpowiednio sekcji s¹dowo-lekarskiej i sanitarno-administracyjnej.
Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej
stwarza mo¿liwoæ wykonania sekcji zw³ok
osoby, która zmar³a w szpitalu, gdy przyczyny zgonu nie mo¿na ustaliæ w sposób
jednoznaczny, nawet, gdy osoba ta (lub jej
przedstawiciel ustawowy) wyrazi³a stosowny sprzeciw. Natomiast Rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 31 padziernika
2006 r. w sprawie postêpowania ze zw³o270

kami osób zmar³ych w szpitalu (Dz. U. z
2006 r., nr 203, poz. 1503), bêd¹ce aktem
wykonawczym do Ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, nak³ada na zak³ady opieki
zdrowotnej obowi¹zek przeprowadzenia
sekcji zw³ok w przypadkach, gdy przyczyny
zgonu nie mo¿na ustaliæ jednoznacznie:
§ 3. 2. W przypadku, o którym mowa w
art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zak³adach opieki zdrowotnej, stwierdzenie
zgonu nastêpuje po przeprowadzeniu sekcji zw³ok [12].
Sekcja sanitarno-administracyjna
Sekcje sanitarno-administracyjne przeprowadza siê na zlecenie powiatowego lub
portowego inspektora sanitarnego w przypadku zgonów z nieznanej przyczyny, przy
jednoczesnym podejrzeniu mierci z powodu choroby zakanej. Celem takich sekcji
jest wykrycie choroby zakanej, co pozwala na wczeniejsze wdro¿enie dzia³añ przeciwdzia³aj¹cych rozwojowi epidemii lub j¹
zwalczaj¹cych. W przypadku, gdy wiadomym jest, i¿ do zgonu dosz³o z powodu choroby zakanej inspektor sanitarny mo¿e zakazaæ przeprowadzania sekcji zw³ok, aby
unikn¹æ zaka¿enia kolejnych osób lub ska¿enia rodowiska. Zakaz taki nie dotyczy
jednak przypadków, w których zachodzi podejrzenie, ¿e do zgonu dosz³o w nastêpstwie
pope³nienia przestêpstwa  w takich przypadkach stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania karnego.
Kwestie prawne przeprowadzania sekcji sanitarno-administracyjnej reguluje Ustawa z dnia 31 padziernika 2001 r. o chorobach zakanych i zaka¿eniach (Dz. U. z
2001 r., Nr 126, poz. 1384). Art. 25 tej ustawy stanowi:
2. W celu zapobie¿enia szerzeniu siê
choroby zakanej powiatowy (portowy) inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, mo¿e:
6) nakazaæ sekcjê zw³ok osoby zmar³ej
na chorobê zakan¹ lub podejrzanej o tak¹
chorobê,
7) zakazaæ wykonywania sekcji zw³ok,
gdy sekcja zw³ok mog³aby prowadziæ do
zaka¿enia osób lub ska¿enia rodowiska,
chyba ¿e zachodzi podejrzenie, ¿e zgon
nast¹pi³ w wyniku pope³nienia przestêpstwa
[10].
Inne rodzaje sekcji zw³ok
Podstawy prawne umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie innego  ni¿ wy¿ej omówione
 rodzaju sekcji zw³ok zawarte s¹ w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 ze
zm.). Art. 43 Ustawy stanowi:
2. W uzasadnionych przypadkach lekarz
mo¿e uzale¿niæ wystawienie karty zgonu od
przeprowadzenia sekcji zw³ok [8].
Przepis ten odnosi siê do zgonów le¿¹cych poza krêgiem zainteresowania organów cigania i inspektorów sanitarnych, do
których dosz³o poza szpitalami. W praktyce
jednak przepis ten wydaje siê byæ przepisem martwym poniewa¿ ani Ustawa, ani
¿aden inny akt prawny nie reguluje tego, kto
i gdzie mia³by przeprowadzaæ tego typu sekcje zw³ok, ani kto mia³by ponosiæ ich koszty.
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Sekcje zw³ok przeprowadzane na zlecenie osób prywatnych, towarzystw ubezpieczeniowych itp., w wietle aktualnego
stanu prawnego nie maj¹ racji bytu, poniewa¿ przepisy prawne nie daj¹ osobom prywatnym lub towarzystwom ubezpieczeniowym mo¿liwoci zlecenia sekcji zw³ok. Brak
jest jednoznacznej podstawy prawnej w randze ustawy lub rozporz¹dzenia wskazuj¹cej na mo¿liwoæ przeprowadzenia tego rodzaju sekcji zw³ok, za lekarz, który przeprowadzi³by sekcjê zw³ok naruszaj¹c obowi¹zuj¹ce standardy prawne móg³by zostaæ
poci¹gniêty do odpowiedzialnoci karnej,
zgodnie z art. 262 Kodeksu karnego:
§ 1. Kto zniewa¿a zw³oki ( ), podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo
pozbawienia wolnoci do lat 2 [5].
Pomimo takiego stanu prawnego niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w umowach ubezpieczenia na wypadek mierci
wskutek nieszczêliwego wypadku zastrzegaj¹ sobie prawo do wykonania sekcji zw³ok
lub oglêdzin cia³a ubezpieczonego, przez
powo³anego przez siebie lekarza, jeli mia³oby to istotne znaczenie dla rozpatrzenia
roszczenia.
Pobieranie tkanek i komórek ze zw³ok
ludzkich
Kwestie pobierania tkanek i komórek ze
zw³ok ludzkich reguluje Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i
przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1411),
wdra¿aj¹ca przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/23/WE z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm
jakoci i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek
i komórek ludzkich [4].
Zgodnie Ustaw¹ komórki, tkanki i narz¹dy mog¹ byæ pobierane ze zw³ok ludzkich w
celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych, przy czym mo¿na je pobieraæ równie¿ w czasie sekcji zw³ok
dokonywanych na podstawie odrêbnych
przepisów, czyli np. w czasie sekcji s¹dowo-lekarskiej lub anatomo-patologicznej.
Pobrania komórek, tkanek i narz¹dów w celu
ich przeszczepienia mo¿na dokonaæ jedynie, gdy osoba zmar³a nie wyrazi³a za ¿ycia
sprzeciwu. W przypadku ma³oletniego lub
innej osoby, która nie ma pe³nej zdolnoci
czynnoci prawnych, sprzeciw mo¿e wyraziæ za ich ¿ycia przedstawiciel ustawowy, a
w przypadku ma³oletniego powy¿ej lat 16
sprzeciw mo¿e wyraziæ równie¿ ten ma³oletni. Art. 6 Ustawy precyzuje, ¿e sprzeciw
wyra¿ania siê w formie:
1) wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz¹dów ze zw³ok ludzkich,
2) owiadczenia pisemnego zaopatrzonego we w³asnorêczny podpis,
3) owiadczenia ustnego z³o¿onego w
obecnoci co najmniej dwóch wiadków, pisemnie przez nich potwierdzonego. Sprzeciw taki mo¿e byæ cofniêty w ka¿dym czasie, w jednej z wy¿ej wymienionych form.
Ustawa stanowi, ¿e przed pobraniem
komórek, tkanek lub narz¹dów od osoby
zmar³ej lekarz lub osoba przez niego upoJ. Berent i wsp.

wa¿niona zasiêgaj¹ informacji, czy nie zosta³ zg³oszony sprzeciw w formie wpisu w
centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narz¹dów ze zw³ok
ludzkich oraz ustalaj¹ istnienie ewentualnego sprzeciwu wyra¿onego w innych formach, a czyni¹ to na podstawie dostêpnych
informacji lub dokumentów [11]. Procedurê
sprawdzania istnienia sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów okrela Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz
sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz. U. z 2006 r., nr 228 poz. 1671)
[8]. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e zgon nast¹pi³ w wyniku
czynu zabronionego, pobrania komórek,
tkanek i narz¹dów mo¿na dokonaæ po uzyskaniu od w³aciwego prokuratora informacji, ¿e nie wyra¿a on sprzeciwu wobec zamiaru pobrania, a gdy postêpowanie prowadzone jest przeciwko nieletniemu, po
uzyskaniu akceptacji s¹du rodzinnego [11].
U¿ycie tkanek i komórek pobranych ze
zw³ok ludzi niesie ze sob¹ ryzyko przeniesienia choroby na biorcê oraz wywo³ania
innych potencjalnych niepo¿¹danych dzia³añ u biorcy. Ryzyko to mo¿na zmniejszyæ
poprzez starann¹ selekcjê dawców, badanie materia³u z ka¿dego pobrania oraz zastosowanie procedur pobierania tkanek i
komórek zgodnych z zasadami ustanawianymi i odpowiednio aktualizowanymi wed³ug
najlepszej dostêpnej wiedzy naukowej. Dlatego te¿ tkanki i komórki pobrane w celach
transplantacyjnych powinny spe³niaæ kryteria jakoci i bezpieczeñstwa ustanowione w
dyrektywie Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzaj¹cej w ¿ycie dyrektywê 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagañ technicznych dotycz¹cych dawstwa,
pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich. Dyrektywa ta oparta jest na dowiadczeniach miêdzynarodowych zdobytych w
drodze rozleg³ych konsultacji, wytycznych
Rady Europy dotycz¹cych zapewniania bezpieczeñstwa i jakoci narz¹dów, tkanek oraz
komórek, Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka oraz Konwencji Rady Europy o
ochronie praw cz³owieka i godnoci istoty
ludzkiej wobec zastosowañ biologii i medycyny.
W za³¹czniku I tej dyrektywy okrelono
kryteria selekcji dawców tkanek i komórek
(z wyj¹tkiem dawców komórek rozrodczych). Kryteria selekcji dawców oparte s¹
na analizie zagro¿eñ zwi¹zanych z zasto-
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sowaniem danych komórek lub tkanek.
Wyk³adniki tych zagro¿eñ okrela siê na
podstawie badania przedmiotowego, analizy dokumentacji medycznej dawcy, wywiadu rodowiskowego, badania pomiertnego
i wszelkich innych badañ, które w danym
przypadku nale¿y zastosowaæ. Mo¿liwoæ
dawstwa zazwyczaj wyklucza siê w przypadku nieustalonej przyczyny zgonu, czynnej
choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej w wywiadzie (z wyj¹tkami, takimi
jak pierwotny rak podstawnokomórkowy lub
pewne pierwotne nowotwory orodkowego
uk³adu nerwowego). Niemniej dawcy z nowotworami z³oliwymi mog¹ byæ brani pod
uwagê jako dawcy rogówki, z wyj¹tkiem
osób cierpi¹cych na siatkówczaka, choroby
nowotworowe krwi oraz nowotwory z³oliwe
przedniego odcinka ga³ki ocznej. Dawcê
dyskwalifikuje równie¿ ryzyko przeniesienia
choroby wywo³ywanej przez priony, przy
czym ryzyko to obejmuje m.in. osoby z rozpoznaniem choroby Creutzfeldta-Jakoba,
osoby z szybko postêpuj¹c¹ demencj¹ lub
zwyrodnieniow¹ chorob¹ neurologiczn¹,
biorców hormonów uzyskanych z ludzkiej
przysadki mózgowej oraz biorców przeszczepów rogówki, twardówki i opony twardej oraz osoby. Kolejne kryteria wykluczenia dawstwa dotycz¹ m.in. zaka¿eñ ogólnoustrojowych, zaka¿eñ wirusem HIV, HBV,
HCV, HTLV I/II, przewlek³ych uogólnionych
chorób autoimmunologicznych, leczenia
rodkami immunosupresyjnymi, nara¿enia
na dzia³anie substancji, takich jak cyjanek,
o³ów, rtêæ, z³oto, szczepienia ¿ywym atenuowanym wirusem, zastosowana przeszczepów ksenogenicznych.
Dyrektywa wprowadza dodatkowe kryteria wykluczaj¹ce pobranie komórek i tkanek od zmar³ych dzieci urodzonych przez
matki zaka¿one wirusem HIV lub spe³niaj¹ce które z wy¿ej wymienionych kryteriów
wykluczenia, o ile nie jest mo¿liwe definitywne wykluczenie ryzyka przeniesienia zaka¿enia. Niemniej dzieci w wieku poni¿ej 18
miesiêcy urodzone przez matki zaka¿one
wirusem HIV, HBV, HCV lub HTLV, b¹d
nara¿one na takie zaka¿enie i karmione
przez matki piersi¹ w ci¹gu ostatnich 12
miesiêcy, nie mog¹ byæ brane pod uwagê
jako dawcy bez wzglêdu na niewiarygodne
wyniki badañ analitycznych.
Pobieranie komórek i tkanek odbywa siê
we w³aciwych placówkach, zgodnie z procedurami minimalizuj¹cymi zaka¿enia bakteryjne i inne pobranych tkanek i komórek.
Do pobierania tkanek i komórek u¿ywane
powinny byæ kwalifikowane, sterylne instru-

menty i urz¹dzenia. Procedury dawstwa i
pobierania komórek lub tkanek opisano w
za³¹czniku IV dyrektywy [3].
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia
16 lipca 2007 r. w sprawie szczegó³owych
warunków pobierania, przechowywania i
przeszczepiania komórek, tkanek i narz¹dów (Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 973)
stanowi, ¿e pobrania komórek i tkanek ze
zw³ok ludzkich mo¿e dokonaæ lekarz oraz
osoby, które wykonuj¹ te czynnoci w dniu
wejcia w rzycie Rozporz¹dzenia, przez
okres 3 lat od tego dnia, pod warunkiem
dokonywania tych czynnoci na podstawie
upowa¿nienia lekarza i pod nadzorem lekarza [9]. Natomiast Ustawa o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów nak³ada na lekarza
pobieraj¹cego obowi¹zek nadania zw³okom
nale¿ytego wygl¹du [11].
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