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Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A.
zaprasza na bezpłatne szkolenie

dla uczelni wyższych oraz podmiotów leczniczych

REJESTRACJA:

www.mentor.pl/szkolenie

CO NOWEGO W 

EKSPERYMENTACH MEDYCZNYCH?



CO NOWEGO W EKSPERYMENTACH MEDYCZNYCH?
 

Wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty zapisy dotyczące zasad prowadzenia eksperymentów

medycznych uległy istotnym przeobrażeniom. Jak w aktualnym stanie prawnym
definiować eksperyment medyczny? Kto może nim kierować? Kto może być
uczestnikiem eksperymentu?Jakie warunki formalno-prawne stawia przed
podmiotem przeprowadzającym eksperyment ustawodawca? Jak rozumieć

obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment
medyczny? Jaka jest odpowiedź rynku (zasady zawierania polis, taryfikacja,

ocena ryzyka, niezbędne dane i ceny)? Na te i inne pytania odpowiemy podczas
webinarium. 

 
dr Anita Gałęska-Śliwka- prawnik, adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa

Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką czterech monografii („Śmierć jako
problem medyczno-kryminalistyczny”, „Dzieciobójstwo”, „Prawo medyczne w

orzecznictwie sądowym”, “Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach”) oraz
ponad 100 publikacji i opracowań z zakresu prawa medycznego,

opublikowanych zarówno w pismach prawniczych, jak i medycznych oraz w
serwisach dedykowanych środowiskom medycznym i prawniczym. Autorka
licznych komentarzy z zakresu prawa medycznego dla serwisu LEX Wolters

Kluwer. Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu prawa medycznego
oraz uczestniczy w konferencjach i debatach poruszających niniejszą

problematykę.
 

Grzegorz Łosik- Dyrektor zarządzający w Mentor S.A., wiceprezes Zarządu
MedRisk sp. z .o.o., mgr prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu,

absolwent studiów podyplomowych Prawo Medyczne i Bioetyka na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Broker z dużym doświadczeniem. W

branży ubezpieczeniowej od 1996 r. Od kilkunastu lat na stanowiskach
kierowniczych. Wykładowca z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego w
Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Współtwórca produktów ubezpieczeniowych oraz innowacyjnych

rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem medycznym (m.in. program
Bezpieczny Menedżer, program MedRisk, system zgłaszania, analizowania i
raportowania zdarzeń niepożądanych Rejestrator). Autor licznych publikacji
m.in. Prawo badań klinicznych w zarysie (pod red. dr. M. Śliwki) oraz Prawne

aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej (pod red. dr M. Śliwki).
Szczególnie zainteresowany tematyką odpowiedzialności odszkodowawczej,

likwidacją szkód medycznych, zarządzaniem zdarzeniami niepożądanymi.
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