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kilka książek typu ?Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach?, jednakże brakuje książki takiej jak ta z
co najmniej dwóch powodów. Pierwszym jest to, że opracowane w tej książce pytania zostały wybrane przez

samych lekarzy ? w tym zakresie decydująca okazała się częstość ich zadawania. W swojej praktyce
zawodowej wielokrotnie spotykam się z lekarzami przy różnych okazjach: na konferencjach, szkoleniach i
wykładach, broniąc lekarzy w sprawach sądowych, a także towarzysko. Podczas tych spotkań pada wiele
pytań, które w mniej więcej 80% się powtarzają. Stąd powstał pomysł, zrealizowany dzięki wydawnictwu

Medical Tribune, któremu bardzo dziękuję, żeby te pytania zebrać i wydać w formie opracowania
książkowego. Drugim powodem jest to, że książka ta jest skierowana w głównej mierze do lekarzy i

praktyków prawa medycznego, co znalazło odzwierciedlenie przede wszystkim w tym, iż starałem się unikać
żargonu prawniczego. Czytelnika wypada ostrzec, że niniejsza książka zawiera w znacznej części pytania i
odpowiedzi, które były już publikowane na stronie www.prawalekarza.pl. Chciałbym jednak podkreślić, że
pomiędzy odpowiedziami na pytania zawartymi na ww. stronie a tymi, które umieszczono w tej książce,

istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, strona internetowa rządzi się swoimi prawami, które wymagają
tego, żeby wypowiedź była zwięzła i nie zawierała przypisów. Odpowiedzi zawarte w tej książce zostały
szerzej uargumentowane i opatrzone przypisami, dzięki którym Czytelnik będzie mógł (o ile będzie chciał)
sięgnąć do przepisów, a także innych publikacji. Po drugie, odpowiedzi opracowane w tej książce zostały

zaktualizowane i zawierają informacje zgodne z obecnym stanem prawnym. Po trzecie, pod odpowiedziami w
wielu pytaniach umieszczałem przykłady z orzecznictwa sądowego, dzięki którym lekarze mogą sami ocenić,
jak na pewne kwestie patrzą sędziowie orzekający w ich sprawach. Moim zdaniem analiza treści orzeczeń
sądowych jest niezwykle ważna dla każdego lekarza, ponieważ pokazuje praktyczny aspekt omawianych

zagadnień. W książce umieściłem też te pytania i odpowiedzi, które nie były jeszcze opublikowane na stronie
www.prawalekarza.pl. Na koniec tego krótkiego wprowadzenia zachęcam wszystkich Czytelników do

dalszego zadawania mi pytań i przesyłania ich na adres: radoslaw.tyminski@kancelariatyminski.pl. Państwa
pytania są dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki nim orientuję się w bieżących bolączkach środowiska

lekarskiego i cały czas weryfikuję swoją wiedzę w zakresie prawa medycznego i praw lekarza.
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