8. Medicínské právo
Lektor: MUDr. Mgr. Dagmar Záleská / JUDr. Barbora Vráblová, MA

Anotace modulu:
Medicínské právo je komplexem právních norem upravujících vztahy vznikající v
oblasti zdravotnictví. Subjekty těchto vztahů jsou především pacient, poskytovatel
zdravotních služeb a zdravotnický pracovník. Základním předpisem, který aktuálně
upravuje práva a povinnosti uvedených subjektů při poskytování zdravotních služeb,
je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v
platném znění.
Cíl modulu:
Cílem modulu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při
poskytování zdravotních služeb.
Účastník by měl po absolvování modulu znát:
•

základní předpisy v oblasti medicínského práva, vědět, jakou oblast vztahů
jednotlivé předpisy upravují;

•

základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických
pracovníků a pacientů;

•

princip fungování systému veřejného zdravotního pojištění, co jsou hrazené a
nehrazené zdravotní služby, podmínky poskytování hrazených služeb;

•

odpovědnostní vztahy vznikající v důsledku porušení povinností při poskytování
zdravotních služeb.
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