Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu: VL 059
Názov predmetu: Medicínske právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednášky: 14/ týždenne 1 hod.
Cvičenia: 14/ týždenne 1 hod.
Metóda prezenčná.
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je účasť študenta na prednáškach a cvičeniach.
Skúška: Predmet sa ukončuje ústnou skúškou.
Záťaž študenta je 22 hod.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent vedieť definovať základné právne pojmy. Študent bude schopný
orientovať sa v právnych predpisoch upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochranu verejného
zdravia. Bude poznať práva a povinnosti lekára pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti a právne následky
vyplývajúce z porušenia právnych noriem. Študent sa oboznámi s vybranými právnymi prípadmi z medicínskeho
prostredia.
Stručná osnova predmetu:
1. ÚVOD DO PRÁVA ‐ vybrané základné pojmy.
2. MEDICÍNSKE PRÁVO.
- Zdravotná starostlivosť – základné pojmy, formy, podmienky, lege artis.
- Zdravotnícky pracovník a pacient.
- Právny vzťah, subjekty zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti.
- Informovaný súhlas.
- Zdravotná dokumentácia ‐ zápis, zabezpečenie, uchovávanie, výpis, poskytovanie a sprístupňovanie
údajov zo zdravotnej dokumentácie.
- Darcovstvo, odoberanie, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, prenos alebo distribúcia
orgánov, tkanív alebo buniek.
- Sterilizácia.
- Postup pri úmrtí, určenie smrti.
- Etický kódex zdravotníckeho pracovníka.
3. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V MEDICÍNE.
- Trestnoprávna zodpovednosť lekára.
- Občianskoprávna zodpovednosť lekára.
- Administratívnoprávna zodpovednosť lekára.
- Pracovnoprávna zodpovednosť lekára.
4. OCHRANA, PODPORA A ROZVOJ VEREJNÉHO ZDRAVIA.
- Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a lekárov pri ochrane verejného zdravia.
- Zodpovednosť, sankcie.
Odporúčaná literatúra:
TÓTH, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo II. 2. vyd. Bratislava : HERBA, 2013, 432 s.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci:
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH ‐ garant, prednášajúci, skúšajúci
JUDr. Pavol Kádek, PhD. ‐ prednášajúci (cvičenia)
JUDr. Ladislav Jančo, MPH ‐ prednášajúci (cvičenia)
RNDr. Ivana Pagáčová, PhD. ‐ prednášajúci, skúšajúci
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2016
Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
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