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O studiach…
 Zajęcia prowadzone będą przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa
Medycyny Ubezpieczeniowej.
 Wykłady z zakresu Orzecznictwa Lekarskiego poprowadzone będą przez
specjalistów z Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.
 W bieżącej edycji program został rozszerzony o blok dotyczący prawa
medycznego. Zajęcia będą prowadzone przez dr n. prawn. Małgorzatę
Serwach, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji, Zakład Prawa
Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczącą łódzkiej Komisji ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 Studia adresowane są do lekarzy niezależnie od liczby lat doświadczenia
zawodowego i posiadanych specjalizacji oraz do pracowników zakładów
ubezpieczeniowych, zajmujących się zagadnieniami oceny ryzyka i wypłaty
świadczeń.
 Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do
podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych oraz przekazanie
wiedzy i umiejętności oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków
zdarzeń

ubezpieczeniowych

oraz

prawidłowego

w zakresie trwałego inwalidztwa oraz niezdolności do pracy.

O medycynie ubezpieczeniowej słów kilka…

orzekania

Medycyna Ubezpieczeniowa jest nauką, a nie wyłącznie praktyką medyczną. Jej celem
nie jest leczenie tylko prognozowanie wpływu poszczególnych zdrowotnych czynników
ryzyka oraz skutków leczenia lub jego zaniechania na dalsze trwanie życia i jego jakość,
biorąc pod uwagę również uwarunkowania środowiskowe i szeroki kontekst społeczny.
Choć służy celom ubezpieczeniowym, w rzeczywistości jest to szeroko rozumiana
medycyna oparta na faktach.
Medycyna ubezpieczeniowa obejmuje zagadnienia epidemiologii, diagnostyki, leczenia i
rokowania chorób mające służyć opracowywaniu - w aspekcie medycznym - oferty
ubezpieczeniowej odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu poszczególnych grup
klientów oraz rzetelnej ocenie uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy zarobkowej
spowodowanej naruszeniem sprawności organizmu i zasadności zgłaszanych roszczeń.
Medycyna ubezpieczeniowa to między innymi dobrowolne prywatne

ubezpieczenia

zdrowotne organizujące publiczną i niepubliczną część rynku medycznego, na rzecz
których w UE pracują setki tysięcy lekarzy, tworzone są dedykowane sieci
ambulatoryjnych placówek medycznych i prywatnych szpitali przodujących pod względem
jakości i organizacji.

