
 

 14 czerwca 2017 r.

 28 czerwca 2017 r.

Cel szkolenia 

Praktyka wykonywania każdego zawodu medycznego pociąga za sobą konieczność respektowania 

nie tylko zasad wiedzy medycznej, ale i szeregu regulacji prawnych. W chwili obecnej 

obserwujemy znaczący wzrost liczby skarg pacjentów kierowanych wobec placówek medycznych 

oraz konkretnych osób wykonujących zawody medyczne. Pacjenci coraz częściej  nadużywają 

przysługujących im praw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub ich obecnością w 

placówce medycznej. Szkolenie ma na celu scharakteryzowanie, omówienie i 

wskazanie uprawnień przysługujących pacjentowi, z podaniem kiedy pacjent może skorzystać z 

określonego prawa. W trakcie szkolenia zostaną omówione optymalne sposoby postępowania w 

przypadku skarg pacjentów oraz metody odpierania zarzutów w postępowaniu karnym, 

zawodowym, cywilnym i pracowniczym. Podczas szkolenia nauczycie się Państwo samodzielnie 

zarządzać roszczeniami pacjentów, a także przekonacie się, jak prowadzić dokumentację 

medyczną, która będzie Was bronić w sądzie.  

 

Korzyści po odbytym szkoleniu 

 Wiedza co zrobić, gdy pacjent wzywa do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia  

czy zwrotu kosztów, 

 Umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej tak, aby być bezpiecznym, 

 Umiejętność bronienia się w postępowaniu karnym, cywilnym oraz w postępowaniu w 

prawie odpowiedzialności zawodowej, 

 Możliwość omówienia i skonsultowania nurtujących Państwa problemów. 

 
 



 

W szkoleniach mogą brać udział tylko, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa po 

uprzedniej rejestracji oraz uiszczeniu wymaganej opłaty.  

 

 Ilość miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo będzie potwierdzane wg kolejności zgłoszeń 

 W celu przeprowadzenia szkoleń, wymagana jest minimalna ilość 15 Uczestników w 

każdym z nich 

350,-  za uczestnictwo w jednym ze szkoleń 

299,-  za uczestnictwo w jednym ze szkoleń, przy zgłoszeniu  

oraz uiszczeniu opłaty do 20.05.2017 r. 

W przypadku uczestnictwa w dwóch szkolenia tego samego Uczestnika, otrzymuje on 

zniżkę w wysokości 20% na każde ze szkoleń. 

  

Marzena Pytlarz 

 
 

 Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa  i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów 

podyplomowych „Prawa medycznego i bioetyki” 

organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską 

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.  

 

 W kręgu jej zawodowych zainteresowań szczególne miejsce 

zajmuje prawo medyczne. Obecnie prowadzi kancelarię 

dedykowaną podmiotom gospodarczym ze szczególnym 

ukierunkowaniem na sektor medyczny. Specjalizuje się także 

w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 

prawa zamówień publicznych, w tym prowadzeniu projektów 

infrastrukturalnych realizowanych w ochronie zdrowia. 

 

 Ponadto występuje na konferencjach oraz regularnie 

publikuje. Autorka blisko 50 publikacji naukowych z zakresu 

prawa medycznego, PPP i koncesji. 

 



 

 

 

 

I. 
Roszczenia pacjentów 

(14 czerwca 2017 r.)  

  

9.00-10.30 

Moduł 1: Prawa i obowiązki lekarza i pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów:  

a. prawo do informacji o stanie zdrowia i rokowaniach (zakres informacji, adresat informacji, 

prawo odstąpienia od informacji, prawo do nieinformowania); 

b.  prawo do zgody na leczenie (obowiązek uzyskania zgody, treść zgody a modyfikacja planu 

leczenia, zgoda na poszczególne procedury); 

c. prawo do informacji o następstwach; 

d.  możliwe zdarzenia niepożądane; 

e. zasady postępowania; 

f.  skutki działania bez zgody pacjenta. 

 

Moduł 2: Najczęstsze przyczyny roszeń odszkodowawczych pacjentów - definicje i przykłady  

a. przykład roszczenia zarażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym. 

b. przykład roszczenia dotyczący uszkodzenia ciała pacjenta. 

c. przykład roszczenia dotyczący rozstroju zdrowia pacjenta. 

 

Przerwa kawowa 10.30 – 10.45 

 

10.45-12.15 

Moduł 3: Konsekwencje niewłaściwego leczenia w świetle prawa:  

a. konsekwencje na gruncie prawa cywilnego;  

b. odpowiedzialność prawno-karna;  

c. odpowiedzialność zawodowa. 

 

Moduł 4: Dochodzenie przez pacjenta roszczeń: 

a. postępowanie sądowe (wytoczenie powództwa, odpowiedź na pozew, wnioskowanie 

dowodów w procesie cywilnym, dowód z zeznań lekarza - zasadność dowodu, zasady 

składania zeznań, przebieg zeznań); 

b. postępowanie likwidacyjne (kierowanie sprawy do postępowania przed zakładem 

ubezpieczeń, postępowanie wewnątrzzakładowe). 

 

 



 

 

Moduł 5: Szacowanie wysokości roszczeń odszkodowawczych:  

a. uszczerbek na zdrowiu;  

b. długotrwałe leczenie;  

c. utrata zdolności zarobkowania;  

d. tzw. "szkoda moralna";  

e. renta i renta wyrównawcza;  

f. zadośćuczynienie. 

 

Przerwa kawowa 12.15-12.30 

 

12.30-14.00 

Moduł 6: Rola dokumentacji medycznej w dochodzeniu roszczeń i ustalaniu odpowiedzialności: 

a. Jak skompletować dokumentację medyczną i zaplanować leczenie, aby być „bezpiecznym” 

prawnie? 

b. Jak uchronić się przed roszczeniami związanymi z zakażeniami; 

c. Których elementów w formularzu zgody na leczenie nie może zabraknąć. 

 

Moduł 7: Postępowanie lekarza i lekarza dentysty w przypadku roszczeń pacjentów 

a. prawidłowa reakcja lekarza na roszczenia pacjenta gdy pacjent: 

 wzywa do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia; 

 zarzuca nieprawidłowość leczenia; 

 reklamuje usługę; 

 wzywa do natychmiastowego wydania dokumentacji? 

b. Kiedy odpowiedzialność ponosi klinika, szpital a kiedy lekarz? 

c. Czy ubezpieczyciel w każdym przypadku uczyni zadość roszczeniom pacjenta? 

d. Kiedy może ograniczyć lub odmówić ochrony ubezpieczeniowej? 

 

Moduł 8: Mediacje z pacjentem 

 

14.00-15.00 

Zakończenie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem, omówienie zadanych pytań na 

formularzu zgłoszenia 
 

 

 

 



 

II. 
Promocja podmiotu leczniczego i lojalizacja pacjentów w świetle przepisów 

prawa 
(28 czerwca 2017 r.) 

 

9.00-10.30 

Moduł 1: Promocja gabinetu medycznego zgodna z przepisami prawa 

a. legalne formy promocji 

b. niedozwolona promocja 

c. nieuczciwa konkurencja 

d. odpowiedzialność prawna za reklamę niezgodną z prawem 

e. niestandardowe formy reklamy gabinetów medycznych 

f. bezpłatne formy informowania pacjentów o gabinecie i lekarzu 

g. budowanie marki własnej lekarza i gabinetu 

 

Przerwa kawowa 10.30 – 10.45 

  

10.45-12.15 

Moduł 2: Lekarz i zdrowie w Internecie 

a. zmiany w zakresie tworzenia i promocji stron internetowych 

b. e-marketing, media społecznościowe a rekrutacja pacjenta  

 

Moduł 3: Ochrona prawna wizerunku lekarza 

a. naruszenie wizerunku lekarza w Internecie 

b. dyskredytacja lekarza przez pacjenta lub innego lekarza 

c. działania mające na celu ochronę wizerunku lekarza 

 

Przerwa kawowa 12.15-12.30 

 

12.30-14.00 

Moduł 4: Jak zbudować nić porozumienia z pacjentem 

a. komunikacja lekarza z pacjentem 

b. jak w sposób etyczny zachęcić pacjent do zabiegu 

c. o czym mówić, a o czym nie pacjentowi  

 

Moduł 5: Zgoda na zabieg oraz prowadzenie dokumentacji medycznej 

a. właściwe przekazywanie informacji o zabiegu 

b. przykłady prawidłowych i wadliwych zgód 

c. zgoda w przypadku osoby niepełnoletniej 

d. odpowiedzialność lekarza za niewłaściwe prowadzoną dokumentację medyczną 



 

 

14.00-15.00 

Zakończenie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem, omówienie zadanych pytań na 

formularzu zgłoszenia 



 

 

UCZESTNIK *: 

Imię    ……………………………………………………………………………. 

Nazwisko   ……………………………………………………………………………. 

Firma / Placówka  ……………………………………………………………………………. 

Adres    ……………………………………………………………………………. 

 

DANE DO FAKTURY: 

Nazwa firmy  ……………………………………………………………………………. 

Adres   ……………………………………………………………………………. 

NIP    ……………………………………………………………………………. 

          

       ………………………………………………………. 

         PODPIS UCZESTNIKA 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH: 

14 czerwca 2017 r.

28 czerwca 2017 r. 

350,-   za uczestnictwo w jednym ze szkoleń 

299,- za uczestnictwo w jednym ze szkoleń, przy zgłoszeniu  
oraz uiszczeniu opłaty do 20.05.2017 r. 

W przypadku uczestnictwa w dwóch szkolenia tego samego Uczestnika, otrzymuje on 

zniżkę w wysokości 20% na każde ze szkoleń. 



 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika i przesłać 

drogą mailową lub pocztą na poniższy adres:


