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Szanowni Państwo, 
 

W odpowiedzi na Państwa prośby tym razem zupełnie bezpłatnie na kolejną konferencje, poświęconą 

zarówno kadrze zarządzającej jak i kadrze lekarskiej podmiotami leczniczymi. W dobie problemów prawnych 

oraz rosnącej świadomości Pacjenta swoich praw, podczas wydarzenia oraz w trakcie targów poruszymy 

kwestie łagodzenia sporów  oraz sposobów na uniknięcie problemów w przypadku sytuacji kryzysowych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Zespół Innova, 

 

Dla Kogo Konferencja? 

 

 Managerowie Ochrony Zdrowia zainteresowani odpowiedzialnością, wynikającą z tytułu błędów w 

sztuce lekarskiej 

 Zastępcy dyrektorów ds. Lecznictwa 

 Pielęgniarki, Pielęgniarki Naczelne 

 Chirurdzy 

 Ordynatorzy 

 Wszystkie osoby mające kontakt z Pacjentami 
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09:30 – 10:00 
 

 
Rejestracja Uczestników / Poranna Kawa 

 
10:00 – 11:00 

 

 

Aktualny Przegląd zmian w Prawach Pacjenta 
Ewa Borek – Fundacja MY Pacjenci 

 
 Źródła Praw Pacjenta oraz ich ewolucja. Czy legislator kieruje swoje zmiany w stronę Pacjenta 

czy może kadry lekarskiej? 
 Zmiany w projekcie ustawy o prawach Pacjenta 

 

 
11:00 – 12:00 

 

 

Prawa Pacjenta 
Patrycja Prawdzic – Łaszcz – Kancelaria Prawna GHMW 

 
 Prawa Pacjenta w zakresie interwencji medycznej 
 Prawa Pacjenta Dziecka 
 Prawa Pacjenta osób psychicznie chorych i ubezwłasnowolnionych 
 Prawa Pacjenta w zakresie interwencji medycznej 
 Prawa Pacjenta do poszanowania intymności 
 Problemy Praw Pacjenta na tle religijnym, kulturowym, eutanazji itd. 
 

Prawa Pacjenta, a Klauzula Sumienia 
 
 Przykłady z orzecznictwa 
 Możliwości powoływania się na klauzule sumienia 

 
12:00 – 12:30 

 

 

Przerwa Kawowa 

 
12:30 – 13:00 

 

W jakich okolicznościach  możemy stosować przymus bezpośredni?  
Na ile pozwala nam Prawo? 
Patrycja Prawdzic - Łaszcz – Kancelaria Prawna GHMW 

 
 

 
13:00 – 13:30 

 

 

Odpowiedzialność poszczególnych grup w Podmiocie Leczniczym  
za błędy w sztuce lekarskiej 
Patrycja Prawdzic – Łaszcz – Kancelaria Prawna GHMW 

 
 Skutki braku udzielenia pomocy 
 Problemy wynikające z zakłuć i niechybnych zranień Pacjenta 
 Odpowiedzialność kadry lekarskiej i pielęgniarskiej 
 Odpowiedzialność Managera ZOZ 

HARMONOGRAM KONFERENCJI 
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13:30 – 14:00 

 

 

Dochodzenie Roszczeń przez Pacjentów 
Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska Koza – Kancelaria Adwokacka APDK 

 
 Gdzie Pacjenci szukają Pomocy? 
 Roszczenia rodziców dzieci 
 Roszczenia osób psychicznie chorych i ubezwłasnowolnionych 
 

 
14:00 – 14:30 

 

 

Przerwa Kawowa 

 
14:30 – 15:30 

 

 

MY TEŻ MAMY PRAWA! Prawa Lekarza podmiotu leczniczego w kontekście 
praw pacjenta: 
Anna Banaszewska, Paweł Modro – Araszkiewicz & Modro, Kancelarie Radców Prawnych 

 źródła prawa  a normy niewynikające ze źródeł prawa - stanowiska, zarządzenia Prezesa NFZ,  

 prawo pacjenta do wyrażenia zgody - dlaczego ważny jest proces uzyskania zgody a nie samo podpisanie 
formularza? - pacjent dorosły, pacjent małoletni. 

 poszerzenie pola operacyjnego a zgoda pacjenta, 

 świadoma zgoda pacjenta na zmianę leku, 

 prawo pacjenta do świadczeń - kolejka, przyjęcia planowe pilne - limit umowy? 

prawa pacjenta a zamówienia publiczne: 

 zasada celowości wydatkowanych środków - obiektywne potrzeby zamawiającego, 

 zasada równego traktowania wykonawców i zachowanie zasad uczciwej konkurencji,  

 prawa pacjenta i prawa lekarza a opis przedmiotu zamówienia 

 zachowanie ciągłości udzielanych świadczeń a zamówienia publiczne (umowy, prawo opcji) 

 
 

 
15:30 – 16:00 

 

 

Jak Bronić się przed roszczeniami Pacjentów? Co robić by do sporów nie 
dochodziło? 
Aktualne Praktyki oraz rozwiązania Prawne 
Patrycja Prawdzic Łaszcz – Kancelaria GHMW 
 

 

            PODZIĘKOWANIA I ZAKOŃCZENIE 
 


