
BEZPIECZNY LEKARZ 
 

 

Witamy w kolejnym odcinku cyklu BEZPIECZNY LEKARZ. Razem z Doktorem INTEREM prezentujemy prawdziwe przypadki, z 
którymi spotkali się lekarze w swojej karierze zawodowej. Podkreślamy aspekty prawne tych sytuacji i pokazujemy jak 
zabezpieczać się przed konsekwencjami finansowymi, a takŜe jak postępować, gdy dojdzie do szkody. 

 

Dr INTER: KoleŜanki i Koledzy, prowadząc działalność lekarską, koncentrujemy się na pacjencie, któremu 
udzielamy świadczeń. Prowadzimy proces leczenia w ten sposób, aby nie wyrządzić pacjentowi szkody i 
skutecznie poprawić jego stan zdrowia. Tymczasem okazuje się, Ŝe moŜemy być odpowiedzialni takŜe wobec 
osób, które nigdy nie były naszymi pacjentami! 

Jak to moŜliwe? OtóŜ prowadząc własny gabinet jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nasze działania jako lekarza, 
ale teŜ za szkody wyrządzone w związku z posiadanym i uŜytkowanym mieniem, np. nieruchomością, na której 
mieści się nasz gabinet. Czy moŜemy zabezpieczyć się przed takimi roszczeniami? Sposobem na to będzie 
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIDZIALNOŚCI CYWILNEJ. 

 

26-letnia kobieta szła chodnikiem wraz z koleŜanką, mijając 
prywatny gabinet prowadzony przez lekarza ginekologa. Z 
uwagi na porę zimową, chodnik był oblodzony i nie był 
posypany solą, ani piaskiem. Kobieta przewróciła się, doznając 
złamania trzonu kości piszczelowej prawej i ogólnych potłuczeń 
ciała. Podczas wizyty w szpitalu unieruchomiono jej kończynę 
dolną, zakładając opatrunek gipsowy.   

Poszkodowana przez pół rok kontynuowała leczenie 
powypadkowe. Z uwagi na charakter urazu, miała ograniczone 
zdolności poruszania się i potrzebowała wsparcia w 
czynnościach Ŝycia codziennego przez okres 2 miesięcy. Co 
więcej, złamanie nogi wywołało dotkliwy ból i cierpienia 
psychiczne. Poszkodowana przed zdarzeniem była osobą 
aktywną fizycznie, uprawiającą sport. Doznany uszczerbek 
spowodował konieczność rezygnacji z dotychczasowego trybu 
Ŝycia.  

Poszkodowana zwróciła się do lekarza prowadzącego 
gabinet z roszczeniami finansowymi. Lekarz dzierŜawił 
gabinet od miejskiego Zarządu Nieruchomości. Zgodnie z 
zawartą przez niego umową miał obowiązek utrzymania 
nawierzchni w stanie zapewniającym bezpieczne uŜytkowanie. 
Łączna wysokość roszczeń: o zwrot kosztów leczenia, 
kosztów opieki oraz zadośćuczynienie wyniosła 45.000 zł. 

 

 

Dlaczego dobrowolne OC? 

• Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje wyłącznie 
szkody bezpośrednio związane z udzielaniem świadczeń 
medycznych.  

• Jako posiadacze nieruchomości i sprzętu, jesteśmy 
odpowiedzialni za szkody, których mogą doznać z 
ich przyczyny osoby trzecie 

• JeŜeli lekarz w sytuacji powyŜej nie miałby odpowiedniej 
polisy OC dobrowolnego, musiałby pokryć roszczenia 
(45 000 zł) samodzielnie. 

Co daje lekarzowi dobrowolne ubezpieczenie OC? 

• Ochronę dopasowaną do formy wykonywania zawodu. 

• Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody 
doznane przez osoby trzecie, spowodowane przez 
nienaleŜyty stan mienia ubezpieczonego (np. oblodzone 
chodniki, niestabilne barierki) 

• Odpowiedzialność ubezpieczyciela takŜe za rzeczy 
pozostające w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
lekarza (np. kurtki pacjentów). 

• MoŜliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe klauzule, 
np. OC najemcy ruchomości. 

 

Aby upewnić się, Ŝe posiadasz odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, skontaktuj się z doradcą INTER! Wspólnie zastanowicie się nad 
tym, jakie ryzyka mogą wiązać się z prowadzoną przez Ciebie działalnością. Do zobaczenia w kolejnym odcinku! 

Dr INTER 
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