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Kurs online 

Prawa Lekarza

Praktyka pokazuje, że większość lekarzy 
mających kontakt z pacjentem w ciągu 10 lat 

będzie uczestnikiem rozprawy sądowej.

Oferta dla 
Izb Lekarskich



Kurs online 

Prawa Lekarza

powstał z myślą o lekarzach, lekarzach dentystach, a także studentach 
kierunków medycznych. Został opracowany przez zespół specjalistów z wie-
loletnim doświadczeniem w prawie medycznym i obronie lekarzy. To praktycz-
na wiedza z zakresu prawa medycznego przekazana w przystępnej i wygod-
nej formie. To  szereg materiałów online i  wideo, a  także opracowane przez 
naszych specjalistów szablony dokumentacji prawnej gotowe do  pobrania 
i wykorzystania we własnej praktyce. 

Partnerem Kursu Prawa Lekarza jest mec. Radosław Tymiński, doktor 
nauk prawnych, od lat zajmujący się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy 
w sprawach sądowych. W praktyce jest tak, że na każdych 10-ciu jego klientów 
tylko jeden jest naprawdę winny, reszta zaś została pozwana dlatego, że nie 
umiała zabezpieczyć się przed niesłusznymi roszczeniami swoich dotychcza-
sowych pacjentów. W ramach współpracy z „Więcej niż LEK” dr Tymiński eduku-
je młodych medyków z zakresu prawa medycznego i to pod jego okiem powstał 
i został zrealizowany Kurs Prawa Lekarza.



Co otrzymasz 
podczas kursu?

Cena 299 zł

Przy zakupie powyżej 50 kursów cena kursu: 199 zł 
Szczegóły i zapisy na kurs na: wiecejnizlek.pl/kurs-prawa-lekarza

Użyteczną wiedzę z prawa medycznego do wykorzystania na co dzień.

Case studies – rzeczywiste historie medyków z całej Polski i porady, 
co zrobić w konkretnych sytuacjach.

Skuteczne wskazówki – jak organizować i prowadzić dokumentację  
i na co zwracać uwagę, żeby nie utonąć w papierach i ustrzec się  
rozpraw sądowych.

Instrukcje, które pozwolą Ci zachować zimną krew, gdy ktoś  
oskarży Cię o błąd w sztuce lekarskiej.

Szablony dokumentacji medycznej opracowane przez prawnika, 
do pobrania po ukończeniu kursu.

Certyfikat ukończenia kursu oraz 10 punktów edukacyjnych  
(Kurs otrzymał akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej, po jego  
ukończeniu możesz się ubiegać o zwrot kosztów ze swojej Izby).

Darmową konsultację z mec. Radosławem Tymińskim 
po ukończeniu kursu i przedstawieniu certyfikatu.

50 pytań otwartych, których opanowanie zwiększy Twoje  
bezpieczeństwo prawne podczas wykonywania zawodu lekarza.



Uwarunkowania zawodu lekarza
Pozwy, skargi, nagrywanie wizyt 
lekarskich – jakie są prawne realia 
pracy lekarza?

Obowiązki lekarza
Czym są i z czego wynikają 
prawne obowiązki lekarza 
oraz jak je wypełniać?

Prawa lekarza
Jak odstąpić od leczenia, ujawnić 

tajemnicę lekarską, zmienić zakres 
zabiegu… zgodnie z prawem?

Kiedy lekarz trafia do sądu
Jacy lekarze są najczęściej 
pozywani i za co?

Ubezpieczenie lekarskie
Jak wybrać ubezpieczenie i jego 

kwotę zależnie od miejsca i trybu 
wykonywania zawodu lekarza?

Praktyka Lekarska
Jak krok po kroku założyć prak-

tykę lekarską i na co uważać 
wykonując zawód lekarza?

Ważne orzeczenia
Jak interpretacja orzeczeń przez sądy 
przekłada się na pracę lekarza?

Certyfikat ukończenia kursu 
oraz punkty edukacyjne

Uwaga, pozew!
Kiedy podejrzewać pozew, jak 

prawidłowo go przyjąć i jak nie wpaść 
w towarzyszące mu pułapki prawne?

Etat czy kontrakt?
Który rodzaj zatrudnienia wybrać, na 
co uważać i jak zadbać o bezpieczną 
dla lekarza umowę?

Dokumentacja medyczna
Jakich sformułowań używać 

w dokumentacji, jak rozumieją ją 
sądy, jak tworzyć ją bezpiecznie?

Program 
Kursu Prawa Lekarza
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Więcej niż LEK to Medyczny Portal Edukacyjny, 
którego główną misją jest wspieranie efektywnej nauki 

i rozwoju kompetencji, a także integracja środowiska 
młodych medyków w całej Polsce.

Pomagamy studentom i młodym lekarzom 
w sprawnym wejściu na ścieżkę zawodową oraz 

w mądrym i świadomym budowaniu zawodowych 
kompetencji już od pierwszych lat praktyki lekarskiej.

Więcej niż LEK tworzy 6-miesięczne kursy online 
przygotowujące do egzaminów LEK i LDEK, a także kursy 

poszerzające wiedzę z zakresu prawa medycznego.


