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OD AUTORÓW

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce „Prawo medyczne dla lekarzy – wybrane zagadnienia”. Pozy-
cja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy i lekarzy dentystów realizujących 
program prawa medycznego w trakcie stażu podyplomowego oraz w trakcie szkolenia 
specjalizacyjnego. To jednak tylko pierwotne założenie, jako autorzy mamy nadzieję 
i ambicję, że opracowanie to będzie służyło Państwu nie tylko w trakcie szkolenia. Wia-
domości zawarte w niniejszym podręczniku będą bowiem przydatne na każdym etapie 
lekarskiej edukacji i praktyki, zarówno dla studentów medycyny, lekarzy w trakcie sta-
żu podyplomowego, lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, jak również dla 
lekarzy praktyków.

Prawo medyczne jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi prawa. Niestety, 
jak każdy dział prawa, także ten, którego przedmiotem są m.in. regulacja zasad wyko-
nywania zawodu lekarza i prawa pacjenta – podlega częstym zmianom, zwiększa się 
także liczba samych norm prawnych. Jest dużym problemem – nawet dla prawnika – 
ustalenie relacji pomiędzy różnymi, nierzadko sprzecznymi, przepisami regulującymi 
to samo zagadnienie.

Naszym celem było stworzenie podręcznika napisanego językiem przyjaznym, zrozu-
miałym dla osoby, która nie posiada wykształcenia prawniczego. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że mielibyśmy kłopot ze zrozumieniem przekazu kierowanego do nas w spe-
cjalistycznym języku medycznym. Tak samo posługiwanie się przez nas terminologią 
ściśle prawniczą nie sprzyjałoby przyswajaniu wiedzy zawartej w naszej książce przez 
osobę niebędącą prawnikiem.

Podręcznik, który trzymają Państwo w swoich rękach, nie jest – i w zamiarze auto-
rów nie powinien być  – kompendium wiedzy wyczerpującym w  całości tematykę 
prawa medycznego. Zależało nam na tym, aby przybliżyć Państwu najbardziej istot-
ne – z praktycznego punktu widzenia – kwestie związane z prowadzeniem działalności 
leczniczej i wykonywaniem zawodu lekarza w Polsce.
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Autorzy niniejszej książki od lat współpracują z szeroko rozumianym środowiskiem 
lekarskim. To doświadczenie pozwoliło na wybranie tematów, które najczęściej – w na-
szej ocenie – pojawiają się w związku z wykonywaniem zawodu lekarza i bywają źró-
dłem problemów dla medyka.

W treści podręcznika znajdą Państwo zestaw informacji dotyczących m.in. prowa-
dzenia dokumentacji medycznej, zasad pobierania od pacjenta świadomej zgody na 
leczenie, obowiązków lekarza, w tym związanych z zachowaniem tajemnicy lekarskiej. 
Przeczytają też Państwo o zasadach odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej 
lekarza oraz o tym, jak skutecznie chronić swoją cześć i godność (także w Internecie), 
co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście relacji z  tzw.  trudnym pacjentem. 
Przygotowaliśmy również praktyczne uwagi odnoszące się do tematyki coraz częst-
szych relacji lekarzy z przedstawicielami mediów oraz podjęliśmy próbę udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, jaką drogę wybrać po zakończonym stażu podyplomowym.

Zapoznając się z poszczególnymi zagadnieniami prawnymi, opisanymi w naszym pod-
ręczniku, niejednokrotnie znajdą Państwo nawiązanie do Kodeksu Etyki Lekarskiej. 
Nie zdecydowaliśmy się na oddzielny rozdział poświęcony Kodeksowi z uwagi na dą-
żenie do zapewnienia możliwie największej przejrzystości całości podręcznika. Kodeks 
Etyki Lekarskiej bez wątpienia jest aktem bardzo istotnym, którego znajomość jest 
konieczna dla właściwego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Nie jest to 
jednak akt prawa powszechnie obowiązującego. Można powiedzieć, że Kodeks Etyki 
Lekarskiej jest zbiorem norm prawa wewnętrznego, który obowiązuje w ramach kor-
poracji lekarskiej. W przypadku sprzeczności pomiędzy normą wynikającą z ustawy 
a normą umieszczoną w Kodeksie Etyki Lekarskiej należy stosować się do przepisów 
ustawy.

W treści podręcznika zawarliśmy także dosyć bogate odniesienie się do orzecznictwa 
sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Orzeczenia te nie są oczywiście źródłem prawa, niejednokrotnie rozwiewają jednak 
wątpliwości i pozwalają na prawidłowe zastosowanie przepisów prawa. W naszej oce-
nie znajomość wniosków zawartych w przytoczonych orzeczeniach okazuje się nie-
zwykle przydatna.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas pozycja wydawnicza przybliży i pozwoli 
Państwu zrozumieć podstawowe zasady prawne, na których oparte jest wykonywanie 
zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenie działalności leczniczej w Polsce.
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Rozdział 1

ZASADY I WARUNKI WYKONYWANIA 
ZAWODU LEKARZA I LEKARZA DEN  TYSTY

Karol K olankiewicz, Anna Karkut

1.1. Defin icja i zakres prawa medycznego

Prawo medyczne uważane jest za odrębną gałąź prawa – jako zbiór przepisów odno-
szących się do obszaru ochrony zdrowia, w szczególności regulujących:
1) prawa i obowiązki pacjenta;
2) prawa i obowiązki personelu medycznego;
3) zasady działania podmiotów leczniczych;
4) organizację świadczeń zdrowotnych, w tym finansowanych ze środków publicz-

nych;
5) prowadzenie eksperymentów i badań naukowych w dziedzinie medycyny;
6) odpowiedzialność prawną lekarzy i  innych pracowników ochrony zdrowia 

w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym odpowiedzialność kar-
ną, cywilną i zawodową).

1.2. Podstawowe wiadomości o źródłach 
prawa medycznego

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia1. 
Samo prawo medyczne obejmuje różne akty prawne – o różnym stopniu szczegółowo-
ści i randze:
1) akty prawa międzynarodowego – w szczególności w zakresie odnoszącym się do 

ochrony praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście biologii i medy-
cyny2;

1 Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP.
2 Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycy-

ny z 19.11.1996 r.; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. 
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2) normy rangi konstytucyjnej  – w  szczególności prawo do ochrony zdrowia3, 
do poszanowania godności i ochrony życia prywatnego, jak również do decydo-
wania o swoim życiu osobistym4, aż po możliwość utworzenia samorządu zawo-
dowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego5;

3) ustawy – do podstawowych należą ustawy regulujące zasady wykonywania zawo-
du przez lekarzy i lekarzy dentystów (także innych zawodów medycznych, w tym 
pielęgniarek i położnych, farmaceutów czy fizjoterapeutów), odpowiedzialność 
zawodową (dyscyplinarną), prawa pacjenta, zasady funkcjonowania podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą czy organizację udzielania świadczeń zdro-
wotnych, w tym świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Do grupy prawa medycznego (w zakresie istotnym dla lekarzy i  lekarzy denty-
stów) należy zaliczyć poniższe ustawy:
– ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 790 ze zm.),
– ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 849 ze zm.),
– ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.),
– ustawa z  27.08.2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.),
– ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342),
– ustawa z  8.09.2006  r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 882 ze zm.),
– ustawa z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.),
– ustawa z  19.08.1994  r. o  ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z  2020  r. 

poz. 685),
– ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-

nych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.);
4) rozporządzenia – akty prawne wydawane przez organy wskazane w Konstytu-

cji RP, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej 
wykonania. W zakresie prawa medycznego są to w głównej mierze rozporządzenia 
wydawane przez Ministra Zdrowia. Do najważniejszych należy zaliczyć:

Nr 38, poz. 167); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z 16.04.2014 r. w spra-
wie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE 
(Dz.Urz. UE L 158, s. 1, ze zm.).

3 Art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP: „1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie 
od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa”.

4 Art. 30 Konstytucji RP: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności 
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych”; art. 47 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, 
czci i dobrego imienia (…)”.

5 Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP: „W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentu-
jące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem 
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.



1.2. Podstawowe wiadomości o źródłach prawa medycznego 25

Karol Kolankiewicz, Anna Karkut

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakre-
su i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 
poz. 666 ze zm.),

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z  23.12.2020  r. w  sprawie recept (Dz.U. 
poz.  2424) zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  17.06.2021  r. 
(Dz.U. poz. 1114),

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320 
ze zm.).

Hierarchia źródeł prawa
Konstytucja RP • normy konstytucyjne mają najwyższą rangę spośród 

wszystkich źródeł prawa
umowa międzynarodowa 
(ratyfi kowana w drodze 
ustawy6)

• ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli danej ustawy nie da się 
pogodzić z umową,

• musi pozostawać w zgodności z Konstytucją
ustawa • ma pierwszeństwo przed rozporządzeniami,

• musi pozostawać w zgodności z Konstytucją
rozporządzenie • musi pozostawać w zgodności z Konstytucją, umowami 

międzynarodowymi oraz ustawami

1.2.1. Pozostałe regulacje

Poza powszechnie obowiązującymi źródłami prawa, wymienionymi powyżej, dla sys-
temu ochrony zdrowia istotne znaczenie mają także inne regulacje związane z działal-
nością lekarską. W szczególności wymienić należy:
1) uchwały samorządu zawodowego lekarzy – wydawane przez odpowiednie or-

gany samorządu w  celu realizacji ustawowych zadań samorządu zawodowego, 
w tym np. w zakresie ustanawiania zasad etyki lekarskiej7, ale także w sprawach 
dotyczących wykonywania zawodu lekarza, np. w zakresie zasad udzielania infor-
macji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych8. Należy pamiętać, 
że uchwały wiążą jedynie lekarzy i lekarzy dentystów jako członków samorządu 
zawodowego i nie mogą bezpośrednio ingerować w prawa innych „uczestników” 
systemu ochrony zdrowia, w szczególności w prawa pacjenta;

6 Zgodnie z art. 90 ust. 2 Konstytucji RP: „Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodo-
wej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby po-
słów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.

7 Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14.12.1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki 
Lekarskiej (KEL).

8 Uchwała Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 16.12.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad po-
dawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń 
zdrowotnych.
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2) zarządzenia Prezesa NFZ – w szczególności te zarządzenia, które są wydawane 
w zakresie określającym kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej9 czy warunki zawierania i reali-
zacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych10. Zarządzenia Prezesa NFZ nie są źródłem prawa w świetle przepi-
sów Konstytucji RP, jednak ich znaczenie jest ogromne w działalności lekarzy, 
którzy zamierzają udzielać lub już udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych;

3) obwieszczenia Ministra Zdrowia – szczególną uwagę należy zwrócić na obwiesz-
czenia przydatne na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie prawa wykony-
wania zawodu lekarza11, zaś w codziennej działalności przy wypisywaniu recepty 
na leki refundowane istotne znaczenie ma obwieszczenie w sprawie wykazu refun-
dowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych12;

4) polecenia Ministra Zdrowia – w czasie ogłoszonego w 2020 r. stanu epidemii 
„pojawiła” się nowa możliwość regulowania pewnych obszarów działalności me-
dycznej w drodze poleceń wydawanych przez Ministra Zdrowia. Na szczególną 
uwagę „zasługuje” polecenie Ministra Zdrowia z 4.09.2020 r. skierowane do Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazania dodatkowego świadczenia 
pieniężnego przeznaczonego dla osób wykonujących zawód medyczny, uczest-
niczących w udzielaniu świadczeń pacjentom podejrzanym o zakażenie i zaka-
żonym wirusem COVID-19. Na podstawie tego polecenia m.in. lekarze mogli 
otrzymać tzw. dodatkowe wynagrodzenie COVID-owe.

9 Na przykład zarządzenie Nr 86/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16.10.2008 r. 
w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej (Biuletyn Inf. NFZ poz. 86 ze zm.).

10 Na przykład zarządzenie Nr 65/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 20.09.2007 r. 
w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w  rodzaju: ambulatoryjne świadczenia 
specjalistyczne (Biuletyn Inf. NFZ poz. 65 ze zm.); zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z 5.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń 
opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Biuletyn 
Inf. NFZ poz. 42 ze zm.).

11 Na przykład obwieszczenie Ministra Zdrowia z 4.12.2020 r. w sprawie wykazu dokumentów potwier-
dzających znajomość języka polskiego (M.P. poz. 1155) czy obwieszczenie Ministra Zdrowia z 26.06.2013 r. 
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do 
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 
państw członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. poz. 567).

12 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 21.06.2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz. Min. Zdrowia 
poz. 44).
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1.2.2. Orzecznictwo sądowe

Jeszcze inną kategorię, która w  pośredni sposób wpływa na działalność lekarską, 
stanowi orzecznictwo sądów powszechnych (sądów wyższego rzędu – okręgowych 
i apelacyjnych), Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orze-
czenia te nie są oczywiście źródłem prawa, jednak znajomość tez i wniosków w nich 
zawartych okazuje się przydatna. Orzeczenia te niejednokrotnie rozwiewają wątpli-
wości i pozwalają na prawidłowe zastosowanie danego przepisu prawa. Wskazuje się, 
że orzecznictwo sądowe ma pewien wymiar prawotwórczy w sytuacjach nieprzewi-
dzianych w normach prawa powszechnie obowiązującego. Żaden system prawa nie jest 
bowiem w stanie przewidzieć wszystkich możliwych stanów faktycznych mogących 
pojawić się w przyszłości i w pełnym zakresie objąć ich regulacjami. W przypadku 
sporu sądowego dotyczącego stanu faktycznego, który nie jest odpowiednio ujęty czy 
uwzględniony w przepisach, rozstrzygnięcie sądu stanowi tzw. precedens prawotwór-
czy, na który strony powołują się w podobnych sprawach.

Tytułem przykładu warto w  tym miejscu przytoczyć wyrok  WSA w  Warszawie 
z 13.02.2013 r.13 rozstrzygający, iż: „oświadczenie pacjenta o możliwości udostępnie-
nia dokumentacji medycznej osobie najbliższej, złożone również w  innej placówce 
medycznej i nie odwołane w żaden sposób (wyraźny lub dorozu miany) powoduje do-
mniemanie, że oświadczenie to zachowuje swoją moc również w innych placówkach 
ochrony zdrowia (…)”.

1.3. Podstawowe pojęcia

Prawo medyczne posługuje się pewnymi podstawowymi określeniami – definicjami. 
Warto poznać wybrane pojęcia uznane za najbardziej podstawowe, gdyż w dalszej czę-
ści niniejszego podręcznika będą przywoływane:
• osoba wykonująca zawód medyczny – to osoba uprawniona na podstawie odręb-

nych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w okre-
ślonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny14. Lekarz i lekarz dentysta 
to osoby wykonujące zawód medyczny;

• podmiot wykonujący działalność leczniczą to:
– podmiot leczniczy,
– lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna lub fizjoterapeuta wykonujący 

zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa;
• podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – podmiot wykonujący działal-

ność leczniczą;

13 VII SAB/Wa 217/12, LEX nr 1267066.
14   Art. 2 ust. 1 pkt 2 u.d.l.



Krzysztof Izdebski, Anna Karkut, Karol Kolankiewicz

Prawo medyczne 
dla lekarzy

Wybrane zagadnienia

Praw
o m

edyczne dla lekarzy
Krzysztof Izdebski, Anna Karkut, Karol Kolankiew

icz

Książka zawiera kluczowe zagadnienia prawne, związane z wykonywaniem zawodu lekarza 
w Polsce, w tym m.in. dotyczące:
• zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, 
• praw pacjenta i lekarza, 
• tajemnicy lekarskiej, 
• odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Celem autorów – doświadczonych praktyków prawa medycznego – było zaprezentowanie naj-
ważniejszych aspektów prawnych wykonywania tego zawodu. Liczne odwołania do Kodeksu 
Etyki Lekarskiej oraz odniesienia do orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego 
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwalają w pełni zrozumieć istotę omawianych treści.

Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy i lekarzy dentystów, realizujących program prawa 
medycznego w trakcie stażu podyplomowego oraz szkolenia specjalizacyjnego. Wiadomości 
zawarte w książce będą przydatne na każdym etapie lekarskiej edukacji i praktyki, z tego względu 
zainteresują zarówno studentów medycyny, praktyków, jak i prawników zajmujących się tymi 
zagadnieniami.

Krzysztof Izdebski – adwokat; Rzecznik Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Toruniu; prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego dla lekarzy oraz 
szkolenia dla sędziów okręgowego sądu lekarskiego z zakresu procedury stosowanej w postę-
powaniu przed sądami lekarskimi; lider i współzałożyciel Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony 
Zdrowia; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Anna Karkut – prawnik; menedżer jednostek opieki zdrowotnej w dużych podmiotach lecz-
niczych; certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością; liderka i współzałożycielka 
Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; autorka publikacji dla lekarzy, zamieszczanych 
m.in. w „Serwis ZOZ” i „Rejestracja w praktyce”.

Karol Kolankiewicz – adwokat; współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku; prowadzi 
szkolenia z zakresu prawa medycznego dla lekarzy stażystów i  lekarzy w trakcie specjalizacji; 
współzałożyciel i Prezes Zarządu Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; autor publi-
kacji z zakresu prawa medycznego, zamieszczanych m.in. w czasopismach i portalach: „Gazeta 
Lekarska”, „Pomorski Magazyn Lekarski”, „Puls Medycyny”, „Rynek Zdrowia”, „Medical Tribune” 
oraz serwisach: „Prawo i Zdrowie”, „Serwis ZOZ” i „Rejestracja w praktyce”.
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