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Професионална одговорност лекара
Појашњење Уговора о осигурању
Драге колегинице и колеге,
ЛКС је осигурала све своје лиценциране чланове !
Сума осигурања је 12,240 еура по осигураном случају.
Укупни годишњи максимум по једном лекару из више штетних догађаја је 20,000 еура.
Предмет осигурања је грађанско правна одговорност лекара (законска) одговорност
осигураника за штете настале услед смрти, повреде тела или здравља трећих лица које су
настале као последица професионалне грешке лекара услед вршења своје делатности.
Осигурани случај је професионална грешка, несавестан или нестручан поступак, односно
пропуст лекара а која је у супротности са актуелним прописима и стандардима медицинске
струке и чија је директна последица неповољан исход по здравље трећег лица.
Осигураник је у обавези да у року од три дана од сазнања да је евентуално наступио штетни
догађај који може проузроковати одштетни захтев обавести осигуравача.
Осигурање покрива штетне догађаје за које се установи да су настали у периоду трајања
уговора о осигурању.
ПРАКСА
Услед повећаног броја захтева за надокнаду штете проузроковане лекарском грешком
потребно је да чланови коморе у што краћем временском року контактирају:
 Лекарску комору Србије или
 саветника Лекарске коморе за осигурање, како би предузели праве кораке у
смислу застите својих интереса.
Саветник је доступан на број телефона 062 1888 588 мада је преферирани контакт у писаној
форми на адресу bbirovljev@interisk.rs
Након пријаве потенцијалног штетног догађаја биће формирано стручно тело које ће у
складу са условима затражити од лекара сву потребну документацију везану за приговор.
Одлуке о крајњем исходу начина решавања приговора доноси сам лекар. Лекар има слободу
да сам изабере адвоката који ће га заступати.
Осигуравајуће друштво, стручна комисија могу дати предлоге да се услед необоривих
чињеница призна грешка и изврши надокнада оштећеном. Уколико сам лекар није сагласан
да се исплата изврши осигуравајуће друштво поступа по налогу лекара.
Дакле лекар ни једног тренутка неће бити приморан да признаје кривицу уколико сматра да
има необориве доказе да до грешке није дошло а правни тим осигуравача ће лекару указати
на евентуалне олаксице признавања кривице и решавања спора у најкраћем могућем року
као и евентуалне последице вођења спора.
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Колеге које због повећаног ризика, области којом се баве (пластична хириргија,
гинекологија...) имају потребу за додатним осигурањем (већим износом осигуране суме),
могу да по повољнијим условима то обезбеде. Предвиђена је могућност да се осигурана
сума подигне до износа од 50.000, односно 100.000 евра.
Одговоре на сва додатна питања можете добити или директним упитом стручном
сараднику коморе или приликом састанака који ће бити организовани у здравственим
установама на ову тему у блиској будућности
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