
Jak uniknąć odpowiedzialności 

za błąd w sztuce lekarskiej?

zaprasza na szkolenie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY 
W SZTUCE LEKARSKIEJ

Warszawa, 27 lutego 2017 r.

Golden Floor Millenium PLAZA
Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo,

serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  szkoleniu,  które  w  całości  będzie  oparte  na  metodzie  case  study,

tj. analizie  stanów  faktycznych  i  odniesieniu  ich  do  aktualnych  regulacji  prawnych.  W  ramach

poszczególnych  zagadnień  zostanie  również  przedstawiona  aktualna  linia  doktryny  i  orzecznictwa  sądów

polskich. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, co pozwoli Państwu na zadawanie pytań w każdym

momencie jego trwania i modyfikowanie zakresu w zależności od potrzeb.

Po panelu  2.,  każdy z  Państwa będzie  miał  niepowtarzalną okazję  do  rozwiązania  kazusów prawnych,  co

pozwoli zweryfikować wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nabyte w ramach szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

dr  prawa,  dr  hab.  n.  med.  Justyna  Zajdel,

Łódź

Biorąc udział w szkoleniu, dowiecie się Państwo w jaki sposób:

 eliminować ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej
 unikać błędów związanych z prowadzeniem, udostępnieniem i

archiwizowaniem dokumentacji medycznej
 postępować zgodnie z algorytmami prawnymi dotyczącymi kontroli NFZ

w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji i wystawiania recept
na refundowane produkty lecznicze

 unikać odpowiedzialności cywilnej za naruszenie praw pacjenta w
procesie leczenia



W programie m.in.:

 Prawa pacjenta versus obowiązki osób wykonujących zawody medyczne

 Odpowiedzialność cywilna (majątkowa) za niepowodzenie w leczeniu

 Wybrane przypadki odpowiedzialności majątkowej osób wykonujących zawody medyczne

 Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych i w sytuacjach 

ponadstandardowych (udzielanie świadczeń pacjentom małoletnim, nieprzytomnym, udzielanie 

świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, udzielania świadczeń zdrowotnych pod przymusem, 

zasady wykonywania czynności pozaterapeutycznych)

 Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania klasycznej i elektronicznej dokumentacji 

medycznej

 Ochrona danych osobowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Szkolenie poprowadzi

dr n. prawn., dr hab. n. o zdrowiu (specjalność prawo medyczne), prof. nadzw. SAN

Justyna Zajdel

Specjalistka prawa medycznego, autorka kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego.
Dyrektor Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,   adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie

zdrowia” w CKP Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik platformy edukacyjnej w dziedzinie
prawo Collegium Perfectum Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, kierownik specjalności prawo medyczne na

kierunku zdrowie publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W CENIE: 8-godzinne szkolenie, materiały edukacyjne, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa

więcej informacji na stronie www.instytutpwn.pl/bledy_lekarskie

z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania:



katarzyna.fidelus@pzwl.pl, 502-796-018

mailto:katarzyna.fidelus@pzwl.pl

