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Od kandydatów na studia podyplomowe wymagamy 
wyższego wykształcenia minimum na poziomie 
licencjata.

Zajęcia na studiach podyplomowych będą 
prowadzone przez profesjonalną kadrę 
dydaktyczną oraz ekspertów z Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
a także innych uczelni, których doświadczenie 
zawodowe związane jest z zarządzaniem 
ryzykiem w ochronie zdrowia. Studenci studiów 
podyplomowych będą mieli możliwość korzystania 
ze zbiorów dobrze wyposażonej, nowo wybudowanej 
Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.



70 lat tradycji zobowiązuje. Wybór studiów na 
Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu daje gwarancję jakości kształcenia.   
Realizowane projekty badawcze, popularność 
oferowanych przez nas kierunków studiów, sukcesy 
osiągane przez naszych naukowców i absolwentów – to 
wszystko składa się na tysiące powodów do dumy. 

Wydział Nauk o Zdrowiu jest największą w regionie 
jednostką kształcącą menedżerów i promotorów zdrowia, 
pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, ratowników 
medycznych i dietetyków.

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTA  
I PERSONELU OCHRONY ZDROWIA

Łącznie 210 godz. zajęć – 2 semestry (około 2 weekendów 
w miesiącu).

Koszt 4 900 zł.

systemy zarządzania jakością

zarządzanie ryzykiem w opiece 
zdrowotnej

ubezpieczenia wobec ryzyk

marketing usług zdrowotnych 

komunikacja

prawo medyczne 

wdrażanie standardów jakości 
i bezpieczeństwa

Absolwenci uzyskują tytuł Risk Manager, upoważniający 
do wykorzystania kompetencji z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia.

Kandydatami na studia mogą być:
• menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania 

instytucjami opieki zdrowotnej, 
• personel medyczny oraz administracyjny podmiotów 

leczniczych.
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To pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce, 
których celem jest zwiększenie świadomości wszystkich 
uczestników systemu opieki zdrowotnej w zakresie 
wymogów jakościowych oraz kształtowanie szeroko 
pojętej kultury bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Program studiów pozwoli na przygotowanie 
profesjonalistów do wdrażania standardów jakości 
i bezpieczeństwa w instytucjach opieki zdrowotnej 
oraz do skutecznego zarządzania ryzykiem. Słuchacze 
nabędą także umiejętności sprawnego komunikowania 
się w realizacji procesów medycznych, co jest kluczowym 
elementem w zarządzaniu jakością.

Absolwenci tych studiów, którzy jako pierwsi w Polsce 
uzyskają tytuł Risk Managera, staną się liderami zespołów 
medycznych. Ich zarządzanie jakością i ryzykiem przełożą 
się na wymierne efekty w zakresie poprawy bezpiecznego 
funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Tematyka zajęć obejmuje:

• komunikację w procesach medycznych,
• prawo medyczne,
• bezpieczną medycynę w świetle prawa,
• zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,
• zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej,
• ryzyko operacyjne,
• ryzyko zawodowe z elementami ergonomii,
• ryzyko kliniczne,
• zdarzenia niepożądane w procesach medycznych,
• ryzyko w procesach diagnostycznych,
• ubezpieczenia wobec ryzyk,
• innowacje i technologie informacyjne.

Zmieniające się uwarunkowania formalnoprawne oraz 
ekonomiczne i społeczne w polskim systemie opieki 
zdrowotnej pozwalają sądzić, że powyższe kompetencje 
organizatorów opieki zdrowotnej i przedstawicieli 
zawodów medycznych okażą się kluczowe dla 
funkcjonowania podmiotów medycznych na rynku 
świadczeń zdrowotnych.


