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� I egz.Klienta   � II egz. Klienta  � ezg. CNOiUM 

Gdańsk, dnia: 15 maja 2015 roku  

 

OPINIA MEDYCZNA KONSULTANTA KRAJOWEGO ZAOCZNA OMKKZ 

Nr: OMKKZ/185/2015/CNOIUM 
 

Nr sprawy CNOiUM: 3434/KOWJAN-2/2015/CN/LA 
Temat pracy/cel opinii: Udzielić odpowiedzi na następujące pytania Klienta/Zleceniodawcy: 

W oparciu o posiadaną dokumentację:   
1. Jakich obrażeń doznał Poszkodowany w wypadku w dniu 27.04.2010 roku? 

2. Jaki jest stopień uszczerbku na zdrowiu spowodowany wypadkiem zgodnie z tabelą- 

załącznik do rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 

zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu 

postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę 

jednorazowego odszkodowania? 

3. Czy orzeczenie lekarskie sporządzone na zlecenie ubezpieczyciela jest trafne? Jeżeli 

nie, to dlaczego? 

4. Czy i jeśli tak, to jakim ograniczeniom życiowym podlega, bądź będzie podlegać 

Poszkodowany w związku z doznanymi urazami, w sferze zawodowej, prywatnej 

(np. sport, turystyka, pomoc w pracach domowych- sprzątanie, remonty, 

przeprowadzki, naprawa samochodu)? 

5. Czy można na dzień dzisiejszy przewidzieć, jakie Poszkodowany będzie miał 

dolegliwości zdrowotne w przyszłości, w związku z doznanymi obrażeniami w 

wypadku? 

6. Czy uzasadniona była opieka osoby trzeciej nad Poszkodowanym? 

7. Jakich biegłych należy powołać w toku sprawy sądowej na okoliczność skutków 

doznanej szkody osobowej?  
  

Klient/Zleceniodawca: Adw. Jan Kowalski 
Pacjent/Poszkodowany: Paweł Nowak Pesel:   

Data zdarzenia/wypadku: 27.04.2010 Rodzaj wypadku: Drogowy 
Wykonawca/y opinii: Konsultant Krajowy CNOiUM 

Prowadzący sprawę CNOiUM PSC: Konsultant Medyczny CNOiUM 
Nadzorujący sprawę CNOiUM NSC: Dyrektor CNOiUM 
Opinię opracowano na podstawie: 1. akt sprawy Klienta/Zleceniodawcy nr 1258/012/AK, 

2. tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 

wskazanej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 

2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym 

uszczerbku na zdrowiu (...)(Dz.U.02.234.1974). 

 

1. Jakich obrażeń doznał Poszkodowany w przedmiotowym wypadku w dniu 27.04.2010 roku? 

Odpowiedź: Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, zdaniem Konsultanta Krajowego CNOiUM Poszkodowany w 

przedmiotowym wypadku doznał: 

I. obrażeń głowy: 

a) krwiaka podtwardówkowego okołosierpowego, 

b) rozległego krwiaka podczepcowego, 

c) rany tłuczonej głowy okolicy czołowej i powieki górnej oka lewego, 

d) licznych otarć naskórka twarzy i powłok czaszki, 

II. obrażeń kończyn dolnych: 

a) wieloodłamowego złamania części bliższej kości piszczelowej prawej, 

b) stłuczenia z krwiakiem okolicy kolana lewego.  
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Poszkodowany został przyjęty w trybie nagłym na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego w  

Poznaniu, leczony od 27.04.2010 do 05.05.2010 roku. Ww. obrażeń Poszkodowany doznał w wyniku wypadku komunikacyjnego.    

 

2. Jaki jest stopień uszczerbku na zdrowiu spowodowany wypadkiem zgodnie z tabelą- załącznik do rozporządzenia z dnia 18 

grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu 

postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania? 

Odpowiedź: Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, zdaniem Konsultanta Krajowego CNOiUM procentowy stopień 

uszczerbku na zdrowiu spowodowany wypadkiem z dnia 27.04.2010 roku wynosi 33% wg tabeli oceny procentowej stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskazanej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w 

sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu (…) (Dz.U.02.234.1974): 

 

a) Pkt 19 a - 6% [19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): a) oszpecenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od 

rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy] 

b) Pkt 1 a - w zastosowaniu 2% [1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) znaczne uszkodzenie powłok 

czaszki, rozległe ściągające blizny – w zależności od rozmiaru] 

c) Pkt 10 a - w zastosowaniu 5% [10. Zaburzenia adaptacyjne będące następstwem urazów i wypadków, w których nie 

doszło do trwałych uszkodzeń OUN: a) utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym] 

d) Pkt 158 b - 20% [158. Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, 

zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.: b) z dużymi wtórnymi zmianami lub skróceniem od 4 cm do 6 cm] 

 

3. Czy orzeczenie lekarskie sporządzone na zlecenie ubezpieczyciela jest trafne? Jeżeli nie, to dlaczego? 

Odpowiedź: Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, zdaniem Konsultanta Krajowego CNOiUM ww. opinia jest 

nieprawidłowa. Brak wyceny uszczerbku dotyczącego obrażeń głowy, ponadto niedostatecznie oceniono złamanie kości 

piszczelowej, tym bardziej, że wymagało leczenia operacyjnego. Od operacji odstąpiono z powodu przeciwskazań do znieczulenia 

do zabiegu.  

 

4. Czy i jeśli tak, to jakim ograniczeniom życiowym podlega, bądź będzie podlegać Poszkodowany w związku z doznanymi 

urazami, w sferze zawodowej, prywatnej (np. sport, turystyka, pomoc w pracach domowych: sprzątanie, remonty, 

przeprowadzki, naprawa samochodu)? 

Odpowiedź: Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, zdaniem Konsultanta Krajowego CNOiUM bezspornym jest, że z 

uwagi na doznane obrażenia, a w szczególności z powodu wieloodłamowego złamania części bliższej kości piszczelowej prawej, 

Poszkodowany podlega ograniczeniom życiowym w sferach życia, gdzie istotne jest sprawne i samodzielne poruszanie się – 

lokomocja. W związku z przedmiotowym wypadkiem i doznanym obrażeniem stawu kolanowego prawego, pojawiły się u 

Poszkodowanego powikłania w postaci patologicznej ruchomości kości w obrębie złamania. 

 

5. Czy można na dzień dzisiejszy przewidzieć, jakie Poszkodowany będzie miał dolegliwości zdrowotne w przyszłości, w związku 

z doznanymi obrażeniami w wypadku? 

Odpowiedź: Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, zdaniem Konsultanta Krajowego CNOiUM można przypuszczać, że 

ograniczenia będą wynikać z przebytego złamania kości piszczelowej prawej. W związku z przedmiotowym wypadkiem, 

prawdopodobny jest rozwój zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, które w przyszłości mogą nawet skutkować 

koniecznością alloplastyki stawu. Nie można również wykluczyć następstw obrażeń głowy tj. okresowych dolegliwości bólowych 

głowy i dyskretnych objawów neurologicznych.  

 

6. Czy uzasadniona była opieka osoby trzeciej nad Poszkodowanym? 

Odpowiedź: Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, zdaniem Konsultanta Krajowego CNOiUM wymagał 

wielotygodniowej opieki osób trzecich w czynnościach dnia codziennego i pielęgnacji podstawowej, tj.: 

a) ubierania, 

b) mycia i toalety, 

c) przemieszczania, 

d) zaopatrzenia gospodarstwa domowego, przygotowania posiłków,  

e) sprzątania,  

f) transporcie na konsultacje lekarskie.  
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Poszkodowany z uwagi na brak zrostu złamania kości piszczelowej prawej wymaga nadal pomocy osób trzecich w większości 

podstawowych czynności życia codziennego 

 

7. Jakich biegłych należy powołać w toku sprawy sądowej na okoliczność skutków doznanej szkody osobowej? 

Odpowiedź: Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji, zdaniem Konsultanta Krajowego CNOiUM w toku sprawy sądowej 

należy powołać biegłych: 

a) neurologa, 

b) chirurga, 

c) ortopedę traumatologa, 

d) psychiatrę, 

e) psychologa. 

 

 
 
 

Na tym opinię zakończono i podpisano.  

Wykonano 3 egzemplarze opinii: 2 dla Klienta, 1 dla CNOiUM 

 
 
 

 Konsultant Medyczny  

 

Konsultant Krajowy CNOiUM 

 

 
 


