
        

 
 
 
 

BONO SERVIAMUS  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia 
Pańskiego UM w Poznaniu, 

 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, 

 
Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej  

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
 

oraz  
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

zapraszają na 

 KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ  

Odpowiedzialność  Diagnostów Laboratoryjnych  

w świetle obowiązujących aktów  prawnych 

która odbędzie się  

 

20 września 2018 roku 

 

Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań  

Sala  nr 1010 

 

 

Udział w konferencji będzie premiowany 2 punktami edukacyjnymi. 

Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł. 

 

 

 

 



        

 

 

 

Odpowiedzialność  Diagnostów Laboratoryjnych 

w świetle obowiązujących aktów  prawnych 

 

Zaproszenie 

 

 Zawód Diagnosty Laboratoryjnego jest jednym z zawodów zaufania 
publicznego, co nas wyróżnia, ale jednocześnie nakłada dodatkowe obowiązki i zwiększa 
zakres odpowiedzialności. W codziennej pracy skupiamy się przede wszystkim  
na wykonywaniu badań laboratoryjnych dając informacje niezbędne w procesie 
diagnozowania i leczenia pacjentów. Nasze działania są widoczne we wszystkich dziedzinach 
medycyny. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że funkcjonujemy w „otoczeniu 
prawnym”, które ulega zmianom, co wymaga refleksji z naszej strony.        

Planowana konferencja naukowo-szkoleniowa w założeniu ma dostarczyć informacji  
na temat aktualnych aktów prawnych oraz przybliżyć różne obszary odpowiedzialności.  
Ma również  uświadomić uczestnikom konferencji, jak ważną pełnią rolę w sektorze opieki 
zdrowotnej.     

Zespół wykładowców, którzy zajmują się na co dzień prawem medycznym zaprezentuje 
„otoczenie prawne” Diagnosty Laboratoryjnego, wskazując obowiązki i zagrożenia związane  
z wykonywaniem zawodu.       

Serdecznie zapraszamy do Poznania, który jest nie tylko dużym ośrodkiem 
akademickim, ale także ciekawym miastem, wartym odwiedzenia. 

 
 

Do zobaczenia w Poznaniu! 

 
 
 

                                                                        Komitet Naukowy i Organizacyjny 
 

                                   

 

 

 

 

 



        

 

 
PROGRAM:   Konferencja naukowo-szkoleniowa „Odpowiedzialność  Diagnostów Laboratoryjnych  
                                                        w świetle obowiązujących aktów  prawnych” 
 

Godzina  Tytuł wykładu Wykładowca 

  9.00-10.00 Rejestracja uczestników 

10.00-10.15               Otwarcie konferencji i powitanie uczestników konferencji 
 

10.15-10.25  Odpowiedzialność w perspektywie 
Naczelnego Lekarza Szpitala 

dr hab. med. Szczepan Cofta Naczelny 
Lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia 
Pańskiego 

10.25-10.45 Aktualności z Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych 

dr n. med. Bogusław Grabowski 
v-ce prezes Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych 

10.45-11.30 Otoczenie prawne Diagnosty 
Laboratoryjnego 

dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak prof. 
UM, kierownik  Katedry Prawa 
Medycznego, Organizacji i Zarządzania w 
Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, kierownik 
Zakładu Prawa Medycznego  

11.40-12.25 Odpowiedzialność karna w 
diagnostyce laboratoryjnej  

dr n. praw. Magdalena Zamroczyńska 
Zakład Prawa Medycznego, Wyższa Szkoła 
Bankowa w Poznaniu 

12.25-13.15                                                    Przerwa kawowa 

13.15-13.35 Odpowiedzialność  w oczach 
studentów i absolwentów 

Paulina Kobyłka  studentka IV  kierunku 
analityka medyczna Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, przedstawiciel  
Poznańskiego Towarzystwa Studentów 
Medycyny Laboratoryjnej  

13.35-14.20 RODO w MLD czy zdążyliśmy 
wdrożyć zmiany 

mec. Michał Rytel inspektor ochrony 
danych KIDL 

14.20-15.05 Udostępnianie medycznej 
dokumentacji w kontekście praw 
pacjenta 

adw. Monika Stemplewska kancelaria – 
grupa prawnicza 

15.05-15.30 Zdarzenia niepożądane w 
diagnostyce laboratoryjnej – 
doświadczenia własne   

Violetta Matecka - Pełnomocnik ds. jakości 
Szpitala Klinicznego Przemienienia 
Pańskiego UM w Poznaniu 

15.30-16.00      Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom 

 
 
 

              Komitet naukowy :                  Komitet Organizacyjny : 

 

                 dr hab. med. Szczepan Cofta 
                 dr n. med. Bogusław Grabowski 
                 dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak prof. UM 

                  mgr  Magdalena Bąk 
                  dr n. med. Bogusław Grabowski 
                  mgr  Natalia Kuźniak 
                  mgr  Agata Michalak  
                  mgr  Karolina Moszyńska 

  



        

                                                           
 
                             
                                                               

 

Informacje organizacyjne: 

 

1. Aby wziąć udział w konferencji należy dokonać rejestracji wypełniając formularz zgłoszeniowy  

na stronie: www.konferencje.skpp.edu.pl 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 60 zł 

brutto do dnia 18 września 2018 r. Opłatę należy uiścić dokonując przelewu na poniższy numer 

konta, podając w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz dopisek „Odpowiedzialność zawodowa 

diagnostów”. 

 

Bono Serviamus Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego 

UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

Adres: ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań 

Nr konta Citi Handlowy: 13 1030 1247 0000 0000 7991 2007 

 

3. Faktury za udział w konferencji zostaną wystawione zgodnie z danymi przekazanymi  

w formularzu rejestracyjnym i przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail. Ewentualne 

pytania w sprawie faktur prosimy przesyłać na adres e-mail: marzena.n.73@gmail.com 

 

4. Pytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@skpp.edu.pl   

 

5. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą Karty Ciągłego Szkolenia. 

 

 

 

 

                                       

 

Liczba miejsc ograniczona.  
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