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EIB partnerem 
X Forum Rynku Zdrowia

EIB | AKTUALNOŚCI

  W dniach 23 – 24 października 2014 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się jubileuszowe X 
Forum Rynku Zdrowia, którego już tradycyjnie byliśmy partnerem merytorycznym. Udział w Forum wzięli 
m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzyści, wybitne 
postacie polskiej medycyny i menedżerowie placówek medycznych. 
W sesjach tematycznych uczestniczyło 120 prelegentów. Tegoroczna edycja dwudniowej konferencji - 
organizowanej przez wydawcę oraz redakcje miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia - zgromadziła ponad 
1000 gości. 
Oprócz sesji plenarnej, odbyło się 14 dyskusji panelowych dotyczących polityki zdrowotnej państwa, 
organizacji, finansów i zarządzania w ochronie zdrowia oraz terapii w wybranych dziedzinach medycyny.
EIB SA podczas sesji dotyczącej ubezpieczeń szpitali reprezentowała Izabela Tatulińska Dyrektor Biura 
Ubezpieczeń Klientów Medycznych.

Więcej informacji na:
http://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/X-Forum-Rynku-Zdrowia,142312.html

Izabela Tatulińska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych EIB SA, poinformowała, że za polisę 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z minimalną sumą 
gwarancyjną w wysokości 100 tys. euro na jedno zdarzenie i 500 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia płaci się obecnie od kilkudziesięciu tys. zł (od szpitala psychiatrycznego lub niewielkiej 
lecznicy), do kilkuset tys. zł lub nawet milion zł lub więcej (duże szpitale, w tym kliniczne).

Co daje współpraca z ubezpieczycielem 

Skąd takie kwoty? Jakie są czynniki wpływają na ocenę ryzyka? - Punktem wyjścia są ankiety medyczne, które 
wypełniają szpitale. Na ich podstawie szpital zostaje zakwalifikowany do jednej z 6 klas ryzyka. Bierze się 
również pod uwagę szkodowość - wyjaśniła dyrektor Tatulińska.
Podkreśliła, że szpitale mają istotny wpływ na wysokość składek. - Ubezpieczyciel bierze pod uwagę, czy 
szpital wdrożył politykę zarządzania ryzykiem związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jej częścią 
jest prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych - czy są one identyfikowane i analizowane, by w przyszłości 
do nich nie dochodziło.

- W mojej ocenie dobra współpraca z ubezpieczycielem powinna polegać  na aktywnym przeciwdziałaniu 
zdarzeniom niepożądanym. W perspektywie kilku lat można doprowadzić do ograniczenia ilości 
zdarzeń,ograniczenia roszczeń i w konsekwencji optymalizacji składki ubezpieczeniowej z tytułu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - stwierdziła.

Całość artykułu pod adresem:
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-
zarzadzanie/Ubezpieczenia-szpitali-rozmawiamy-o-sadach-komisjach-i-coraz-wiekszych-pieniadzach,146135,1.html


