Jesteœ zainteresowany
nie tylko klinicznym
zastosowaniem
wiedzy medycznej?
zapisz siê na
podyplomowe studia

MEDYCYNY
UBEZPIECZENIOWEJ
I ORZECZNICTWA!

Zajêcia zaczynamy

w listopadzie 2015!

Naszym celem jest:
• teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do podjêcia pracy w instytucjach
ubezpieczeñ komercyjnych i spo³ecznych,
• przekazanie wiedzy i umiejêtnoœci dotycz¹cych oceny ryzyka ubezpieczeniowego, skutków
zdarzeñ ubezpieczeniowych oraz prawid³owego orzekania w zakresie:
– trwa³ego inwalidztwa,
– niezdolnoœci do pracy.
Zapewniamy:
• 160 godzin dydaktycznych,
• zajêcia wyk³adowe i seminaryjno-praktyczne prowadzone przez ekspertów medycznych,
aktywnych cz³onków Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
• 11 dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele) po 8 godzin dydaktycznych dziennie,
• 2 semestry.
Szczegó³owy harmonogram zajêæ i termin rozpoczêcia kolejnych edycji studiów zatwierdza
Dziekan Centrum Kszta³cenia Podyplomowego na wniosek Kierownika studiów.
Studia adresowane s¹ do lekarzy medycyny,
niezale¿nie od posiadanego doœwiadczenia zawodowego i specjalizacji,
oraz pracowników zak³adów ubezpieczeniowych komercyjnych i spo³ecznych zajmuj¹cych
siê zagadnieniami oceny ryzyka i wyp³aty œwiadczeñ.

Studia realizowane s¹ w trybie
Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów (European Credit
Transfer and Accumulation System),
pozwalaj¹cego na ocenê w skali
punktowej nak³adu pracy studenta.

Co to jest Medycyna Ubezpieczeniowa
Medycyna ubezpieczeniowa obejmuje
zagadnienia epidemiologii, diagnostyki,
leczenia i rokowania chorób.
Celem medycyny ubezpieczeniowej nie jest
leczenie, lecz prognozowanie wp³ywu
poszczególnych zdrowotnych czynników
ryzyka oraz skutków leczenia lub jego
zaniechania na dalsze trwanie ¿ycia i jego
jakoœæ, bior¹c pod uwagê równie¿
uwarunkowania œrodowiskowe i szeroki
kontekst spo³eczny. Choæ s³u¿y celom
ubezpieczeniowym, w rzeczywistoœci jest to
szeroko rozumiana medycyna oparta na
faktach.
Medycyna ubezpieczeniowa to równie¿
dobrowolne prywatne ubezpieczenia
zdrowotne, organizuj¹ce publiczn¹
i niepubliczn¹ czêœæ rynku medycznego.
Wa¿nym aspektem medycyny
ubezpieczeniowej jest równie¿ ocena
skutków zdarzeñ ubezpieczeniowych i zasady
wydawania orzeczeñ dotycz¹cych stanu
zdrowia.
PTMU – Polskie Towarzystwo Medycyny
Ubezpieczeniowej
1. Jesteœmy stowarzyszeniem naukowym.
2. Zrzeszamy lekarzy pracuj¹cych
w zak³adach ubezpieczeniowych.
3. Dzia³amy od 16 lat na polskim rynku.
4. Prowadzimy dzia³alnoœæ w zakresie
zidentyfikowania i rozpracowania
problemów wspólnych dla œrodowiska
lekarzy ubezpieczeniowych dzia³aj¹cych na
rzecz ubezpieczeñ na ¿ycie i komercyjnych
ubezpieczeñ zdrowotnych.
5. Nasi cz³onkowie maj¹ wieloletnie doœwiadczenie w pracy w ubezpieczeniach.
6. Jesteœmy uznanymi organizatorami
konferencji naukowych o zasiêgu
miêdzynarodowym oraz konferencji
krajowych.

7. Prowadzimy szkolenia dla lekarzy, pracowników przemys³u ubezpieczeniowego
oraz studentów WUM.
8. W swoim dorobku mamy szereg publikacji
dotycz¹cych zagadnieñ medycyny
ubezpieczeniowej.
9. Wspó³pracujemy z zak³adami ubezpieczeñ
na ¿ycie i ubezpieczeñ ogólnych,
organizacjami pañstwowymi
i spo³ecznymi (m.in.. Polska lzba
Ubezpieczeñ).
10. Wspieramy wykorzystanie
miêdzynarodowych i krajowych osiqgniêæ
medycyny ubezpieczeniowej w praktyce
zawodowej.
Tematyka zajêæ z zakresu:
1. Ubezpieczeñ komercyjnych:
Zostan¹ omówione tematy dotycz¹ce:
– filozofii i rodzaju ubezpieczeñ,
– typowych produktów ubezpieczeniowych,
– systemów ochrony zdrowia na œwiecie,
– szczegó³owych zagadnieñ medycznej
oceny ryzyka i opiniowania lekarskiego,
– zarz¹dzania ryzykiem w dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej,
– zagadnieñ odpowiedzialnoœci cywilnej,
– oszustw ubezpieczeniowych,
– orzecznictwa lekarskiego w ubezpieczeniach komercyjnych,
– sytuacji na polskim prywatnym rynku
medycznym i jego perspektyw,
– specyfiki dobrowolnych ubezpieczeñ
zdrowotnych,
– przyk³adowych rozwi¹zañ systemowych
w ubezpieczeniach zdrowotnych.
2. Ubezpieczeñ spo³ecznych:
W szczególnoœci omówione bêd¹:
– systemy ubezpieczeñ spo³ecznych
i zabezpieczenia spo³ecznego w Polsce,

– podstawy prawne orzecznictwa
lekarskiego dla potrzeb „rentowych”,
– rodzaje œwiadczeñ (zasi³ki, renty,
emerytury, dodatki) i wymogi formalne
dla ich przyznawania,
– finansowanie œwiadczeñ,
– ró¿nice ubezpieczeñ komercyjnych
i spo³ecznych,
– rola lekarza praktyka w systemie
zabezpieczenia spo³ecznego,

– tryb postêpowania orzeczniczego,
– szczegó³owe zasady orzekania
niezdolnoœci do pracy, samodzielnej
egzystencji,
– orzekanie uszczerbku na zdrowiu
w ubezpieczeniach wypadkowych
i z tytu³u chorób zawodowych,
– orzekanie o niepe³nosprawnoœci.

Kadra dydaktyczna

W aktualnej edycji studiów

Doœwiadczeni lekarze i specjaliœci innych
dziedzin z wieloletnim sta¿em pracy
w zakresie medycyny ubezpieczeniowej oraz
orzecznictwa, tak¿e zatrudnieni
w komercyjnych firmach ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych (PTMU) i ubezpieczeniach
spo³ecznych, posiadaj¹cy doœwiadczenie
akademickie.

Program zosta³ wzbogacony o blok „Prawo
Medyczne”, który poprowadzi
dr n. prawn. Ma³gorzata Serwach.

Program zajêæ zosta³ opracowany i jest
realizowany w œcis³ej wspó³pracy
i uczestnictwem ekspertów z Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego.

Wyk³adowcy poszerz¹ Pañstwa umiejêtnoœæ
postrzegania zwi¹zków przyczynowoskutkowych w ró¿nych obszarach dzia³alnoœci
medycznej, poka¿¹ wielop³aszczyznowy
obraz funkcjonowania cz³owieka
w systemach œwiadczeñ socjalnych, ochrony
zdrowia i ubezpieczeñ komercyjnych.

www.wum.edu.pl
www.ptmu.org.pl

Studia adresowane s¹ do lekarzy medycyny,
niezale¿nie od posiadanego doœwiadczenia zawodowego i specjalizacji,
oraz pracowników zak³adów ubezpieczeniowych, komercyjnych i spo³ecznych,
zajmuj¹cych siê zagadnieniami oceny ryzyka i wyp³aty œwiadczeñ.

Zapewniamy
• Wysoki poziom nauczania,
• Szerokie spektrum omawianych zagadnieñ,
• Adekwatnoœæ programu szkoleniowego do
wymagañ rynku,
• Interdyscyplinarnoœæ tematów –
skoordynowanie zagadnieñ z medycyny
klinicznej, epidemiologii, statystyki,
ekonomii i podstaw prawa dla potrzeb
rynku ubezpieczeñ,
• Skoncentrowanie na praktycznych
aspektach zastosowania wiedzy
medycznej w ubezpieczeniach
spo³ecznych, ¿yciowych i zdrowotnych.
Absolwenci uzyskuj¹ dyplom
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

uzyskana z analizy ankiet satysfakcji
prowadzonych po zakoñczeniu ka¿dego
wyk³adu i seminarium (w piêciostopniowej
skali od 1- 5).

System punktowy ECTS
Europejski System Transferu i Akumulacji
Punktów (European Credit Transfer and
Accumulation System) jest systemem
pozwalaj¹cym na pomiar w skali punktowej
nak³adu pracy, jaki student musi w³o¿yæ
w zaliczenie danego przedmiotu/zajêæ.
Punkty ECTS s¹ przyporz¹dkowane przedmiotom /cyklom zajêæ. Liczba punktów ECTS
koniecznych do uzyskania zaliczeñ
poszczególnych przedmiotów zale¿y od
nak³adu pracy studentów.
Za pe³ny rok akademicki studiów
przyznawane jest 30 punktów ECTS.

Nasze studia
ukoñczy³o ju¿ ponad 100 osób
Wiêkszoœæ z nich wspó³pracuje z zak³adami
ubezpieczeñ dzia³aj¹cymi na polskim rynku.
Wysoki poziom kszta³cenia potwierdzony
zosta³ przez s³uchaczy i przez Dziekana
Centrum Kszta³cenia Podyplomowego.
4,5 to œrednia ocen naszych studiów

Wiêcej informacji
znajdziecie Pañstwo na stronach:

www.wum.edu.pl
www.ptmu.org.pl

