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Jeśli skutkiem zdarzenia medycznego będzie zgon poszkodowanego (na przykład
niewłaściwie przeprowadzona operacja doprowadzi do śmierci pacjenta) to osoby najbliższe
dla poszkodowanego posiadają czynną legitymację do wystąpienia z roszczeniem o
zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej1. W takiej sytuacji, w prawidłowy sposób
ustalone zadośćuczynienie powinno odpowiadać indywidualnym kryteriom, wiążącym się z
faktycznymi okolicznościami konkretnej sprawy. Przykładowo wyróżnia się tutaj czynniki w
postaci2:
•

długotrwałości bólu oraz cierpień po śmierci najbliższego, traumy, ogromu doznanego
cierpienia;

•

poczucia osamotnienia, cierpienia natury moralnej oraz wstrząsu psychicznego
wywołanego śmiercią osoby najbliższej;

•

stopnia krzywdy wynikającego z utraty opieki, wsparcia i pomocy osoby bliskiej;

•

poczucia straty, tęsknoty, żalu, silnego przeżywania żałoby po zmarłym;

•

utraty czerpania przyjemności z życia rodzinnego;

•

wieku uprawnionego do zadośćuczynienia;

•

nagłego i brutalnego rozerwania więzi rodzica z dzieckiem, utraty prawa rodzica do
wychowywania, obserwacji dalszych etapów życia własnego dziecka;

•

poczucia bólu i krzywdy, wywołanego utratą dziecka, stanu psychicznego rodzica po
zdarzeniu;

•

pozbawienia możliwości radowania się z zakładanej przez dziecko rodziny, obserwowania
samodzielności i dorosłości dziecka.
Wymienione zasady oraz kryteria miarkowania zadośćuczynienia za śmierć osoby

najbliższej są efektem orzecznictwa sądów powszechnych3.
Według ustawowego brzmienia określonego w treści artykułu 444 § 1 k.c.4 w razie
uszkodzenia ciała bądź wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie
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wynikłe z tego szkody. Zatem oznacza to, iż poszkodowani mają prawo żądać od
ubezpieczyciela lub podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody zwrotu kosztów
poniesionych między innymi na: zakup medykamentów oraz innych środków medycznych,
opiekę ze strony osób trzecich, leczenie, w przypadku inwalidztwa dostosowanie mieszkania,
zmianę żywienia, zakup wózka inwalidzkiego, protez, transportu poszkodowanego, w postaci
dojazdów na wizyty lekarskie, zbiegi rehabilitacyjne i konsultacje, przewozu do domu, do
szpitala bądź w inne uzasadnione potrzebami miejsca, konieczny transport najbliższych
poszkodowanego w celach odwiedzin chorego w szpitalu, kosztów wiążących się z podjęciem
nauki mającej na celu zmianę wykształcenia, szkolenia, kursy, zakup podręczników oraz innych
pomocy naukowych niezbędnych do zdobycia nowego zawodu5.
Według utrwalonego stanowiska judykatury, poszkodowani są legitymowani wyłącznie
do dochodzenia kosztów, które określono w art. 444 § 1 k.c. nawet jeśli koszty te poniosły
osoby trzecie. Trzeba także zaznaczyć, iż na żądanie poszkodowanego zobowiązany do
naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, zaś jeśli
poszkodowany stał się inwalidą, również sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego
zawodu6.
Przesłanki do żądania poprzez poszkodowanego renty określono bezpośrednio w treści
artykułu 444 § 2 k.c7. Poszkodowani zdarzeniem medycznym mogą żądać świadczenia
okresowego w postaci renty, wówczas kiedy na skutek wypadku dany poszkodowany utracił
częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, wzrosły się potrzeby lub zmalały
widoki na powiedzenie w przyszłości.
Renta wyrównawcza ma zadanie zrekompensować poszkodowanemu utratę dochodów
powstałą w wyniku utraty całkowitej bądź częściowej zdolności zarobkowania. Renta z tytułu
zwiększonych potrzeb (tak zwana renta na zwiększone potrzeby) ma na celu rekompensatę
wydatków, które w przyszłości będzie ponosił poszkodowany na skutek doznanego uszczerbku
fizycznego. Wydatki te mogą obejmować: koszty rehabilitacji, leczenia, wykonywania
zabiegów, opieki osób trzecich, specjalnego odżywania. Renta z tytułu zmniejszenia się
widoków powodzenia na przyszłość obejmuje sytuacje, kiedy na skutek wypadku
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poszkodowany utracił możliwość zarobkowania przy wykorzystaniu szczególnych właściwości
bądź kwalifikacji (utrata głosu przez zawodowego komentatora, lektora)8.
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