
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YPPm507 Názov: Medicínske právo

Zabezpečuje: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2

Za obdobie štúdia: 58

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS

Právo (YEŠMgr-PRAj)

Právo (YDŠMgr-PRAj)

Právo (YEŠMgr-PR)

Právo (YDŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: skúška

Ukončené: skúška

Výsledky vzdelávania:

Cieľ predmetu:

Výučba medicínskeho práva ako jednosemestrálneho výberového predmetu je zameraná na sprostredkovanie základných poznatkov zameraných na

základnú orientáciu v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti a právnych vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

zákonom na to oprávnenými subjektmi.

Medicínske právo poskytuje informačnú  a poznatkovú bázu o systémových vzťahoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej  rozsahu v

nadväznosti na jej financovanie zdravotnými poisťovňami – vzťahy medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami

vrátane ich postavenia a klasifikácie (výkon zdravotníckeho povolania, stavovské zastrešenie, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vydávanie

licencii na výkon zdravotníckeho povolania, dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zodpovednostné právne  vzťahy, lekárenská

starostlivosť), vzťahy medzi lekárom a pacientom vrátane zodpovednostných právnych vzťahov a vedenia zdravotnej dokumentácie a napokon o

špecifických činnostiach (resp. službách) v systéme zdravotnej starostlivosti (biomedicínsky výskum, eutanázia, umelé oplodnenie, umelé prerušenie

tehotenstva, odoberanie, prenos a uchovávanie orgánov, sterilizácia vrátane ich etického rozmeru).

Cieľom predmetu je aj prepojenie teoretických vedomostí s ich aplikovaním v praxi, a preto čiastkovým cieľom predmetu je poskytnúť priestor

študentom v rámci výučby pre diskusiu o reálnom probléme z aplikačnej praxe, event. simulovanom probléme, a napokon mu poskytnúť možnosť

prejaviť sa aj v písomnej forme (samostatné spracovanie prekonzultovanej témy, využijúc vedomosti získané z výučby predmetu, relevantnej

literatúry, modifikovať riešenia z rôznych uhlov pohľadu, modelovať návrhy de lege ferenda).

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu získa spôsobilosť porozumieť a interpretovať v aplikačnej praxi základné inštitúty a právne vzťahy medicínskeho

práva a získa aj vedomosti pri riešení konkrétnych zadaní a praktických problémov spojených so základnými medicínskoprávnymi inštitútmi vrátane

postupov právnej argumentácie odôvodňujúcej ním zvolené (navrhované) riešenie.

Stručná osnova predmetu:

Tematický rozsah výučby :

1 Predmet, pojem a pramene medicínskeho práva

2 Medzinárodný a európsky právny rámec práva na ochranu zdravia

3 Ústavnoprávny rámec práva na ochranu zdravia

4 Subjekty medicínskeho práva

5 Zdravotná starostlivosť

7 Zdravotné poistenie

8 Občianskoprávna zodpovednosť za škodu v medicíne

9 Trestnoprávna zodpovednosť

10 Disciplinárna právomoc stavovských organizácií

11 Pracovnoprávna zodpovednosť

12 Postavenie lekára v systéme zdravotnej starostlivosti

Odporúčaná literatúra:

1.       Barancová, H. a kol.: Medicínske právo. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 2008.

2.       Císařová, D., Sovová, O. a kol.: Trestní právo a zdravotnictví. Praha: LexisNexis Nakladatelství Orac, 2004.

3.    Humeník, I.: Ochrana osobnosti a medicínske právo. Žilina, Eurokódex 2011

4.    Mach, J.: Medicína a právo. Praha: C. H. Beck, 2006.



5.    Tóth, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo. Bratislava: Herba, 2008.

6.    Vlček, R., Hrubešová, Z.: Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos, 2007

Základné pramene:

1.      Ústava SR

2.      Občiansky zákonník

3.      Trestný zákon

4.      zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

5.      zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

6.      zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a

o zmene a doplnení niektorých zákonov

7.      zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.      zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

9.      zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10.     -  zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

-   zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva

11.     zákon č. 470/2005 Z.z.  o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v

znení neskorších predpisov

12.     zákon č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Medzinárodné dokumenty:

13.     Všeobecná deklarácia ľudských práv

14.     Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych , sociálnych a kultúrnych právach (vyhláška

MZV č. 120/1976)

15.     Európska sociálna charta (oznámenie MZV SR č. 329/1998)

16.     Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd vrátane dodatkových protokolov (publikované ako oznámenie

Federálneho MZV č. 209/1992)

17.     Dohovor o právach dieťaťa  (OSN 1989, publikovaný ako oznámenie Federálneho MZV č. 104/1991 Zb.)

18.     Charta základných práv EÚ

19.     Dohovor  o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny

20.     Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, v znení Dodatkového protokolu zo dňa 25.01.2005 (publikované pod číslom 40/2000 Z.z. a

494/2007 Z.z.)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 47

A B C D E FX

60% 23% 6% 0% 0% 11%

Vyučujúci:

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.


