Klinika medicínskeho práva

SYLABY
1.seminár:
• Úvodný seminar - organizácia výučby.
2. seminár:
• Vymedzenie pojmu „medicínske právo“; postavenie medicínskeho práva v
systéme práva; pramene medicínskeho práva v SR; systém poskytovania
zdravotnej starostlivosti v SR; poskytovatelia, ich kategorizácia,
podmienky získania oprávnenia na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,
licencie;
vzťah
poskytovateľov,
zdravotníckych
pracovníkov a pacientov; organizácia štátnej správy.
• Práca so zákonom, právny rozbor, hľadanie zdrojov.
3. seminár:
• Vzťah pacient a lekár; Pacient ako spotrebiteľ?; Ochrana osobnosti
pacienta; Právna povaha ľudského tela; Dispozícia s ľudským telom a jeho
časťami
• Prvý kontakt s pacientom alebo klientom; Dohoda o poskytnutí
zdravotnej starostlivosti; zmluva o poskytovaní právnych služieb;
splnomocnenie na zastupovanie v sporovom konaní; splnomocnenie na
zastupovanie.
4. seminár:
• Lege artis a non lege artis poskytovaná zdravotná starostlivosť; Práva
pacienta; Informovaný súhlas a poučenie
• Žaloba, štruktúra, odôvodnenie.
5. seminár:
• Práva a povinnosti zdravotníckeho pracovníka; Výhrada vo svedomí na
strane zdravotníckeho pracovníka a poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.
• Argumentácia, kontradiktórnosť konania.
6. seminár:
• Zdravotná dokumentácia; Spôsob jej vedenia; Osobné údaje v zdravotnej
dokumentácii; Povinná mlčanlivosť; Výnimky z mlčanlivosti;
Sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie;
zbavenie mlčanlivosti.
• Občiansky preukaz ako prístup k vlastnej zdravotnej dokumentácii?
Elektronický recept v lekárni.

Klinika medicínskeho práva
7. seminár:
• Biomedicínsky výskum a s ním spojené právne otázky.
• Aktívna a pasívna vecná legitimácia v spore prameniacom z non lege artis
poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
8. seminár:
• Liek a jeho právne aspekty; Klinické skúšanie; Registrácia; Liek ako
obchodný artikel a jeho limitácie v oblasti reklamy; Farmaceutické
spoločnosti; Zákon o reklame a zákon o liekoch.
9. seminár:
• Náhrada škody na zdraví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
Porušenia prevenčnej povinnosti predchádzať škode; Zodpovednosť za
škodu spôsobenú liekom, vedľajšími účinkami; Úloha Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou pri riešení otázky nárokov na náhradu
škody.
• Vyjadrenie k žalobe, replika, duplika.
10. seminár:
• Právne otázky prokreatívnych a inhibičných metód ľudskej reprodukcie;
Kedy vzniká človek?; Asistovaná reprodukcia a interrupcie; Náhradné
materstvo.
• Ústavná sťažnosť.
11. seminár:
• Právne aspekty povinného očkovania; Očkovanie ako nástroj prevencie
verejného zdravia a ako potenciálne narušenie súkromia FO.
• Podanie na ESĽP.
12. seminár:
• Úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poplatky u lekára?
Bezplatná zdravotná starostlivosť. Čo nám platí poisťovňa?

