Podrobná anotace kurzu
Zdravotnické právo pro poskytovatele
sociálních služeb
Parametry kurzu
Místo

Lektor

u zastávky MHD Karolina

Mgr. Jiří Šimek

Termín 20. října 2020, 9.00 - 15.00
Cena 1990,- Kč bez DPH, 2.408,- Kč vč. DPH

Cíle kurzu
Práce v sociálních službách je náročná nejen po psychické a fyzické stránce, ale jako práce s lidmi v

oslabené pozici s sebou nese i zvýšené nároky na znalost právní úpravy poskytování sociálních

služeb, znalosti hranic práv každého jednotlivého klienta a možnosti ochrany jeho osobnosti.
Poskytování služeb domovů pro seniory, osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním
režimem, nebo denní či týdenní stacionáře v sobě vždy obsahuje jak prvek práva sociálních služeb,
tak i prvek práva zdravotnického. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě rozsáhlé a relativně samostatné
úpravy, rozhodli jsme se ji rozdělit do dvou samostatných seminářů. Tento seminář je zaměřen na
poskytování zdravotních služeb.
právní úpravou regulující tuto problematiku.

Po absolvování kurzu budou mít účastníci vhled do právní úpravy, která je nedílnou součástí

poskytování zdravotních služeb. V rámci kurzu se účastník seznámí s právy a povinnostmi ve
zdravotnictví. Blíže se podíváme na pojem lege artis, dále se přiblížíme povinnosti ohledně

informovaného souhlasu, právní úpravu zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu pacienta, jak
správně postupovat v případě odmítnutí zdravotní péče. V neposlední řadě se bude zabývat
povinností mlčenlivosti, zdravotní dokumentací a právní odpovědností.
Díky tomu budou posíleny nejen teoretické, ale zejména praktické dovednosti účastníků při řešení
problematických situací vztahujících se ke zdravotnickému právu. V průběhu celého kurzu bude
pracováno nejen se zákonnou právní úpravou, ale budou uvedeny praktické příklady z praxe a
aktuální judikatura českých soudů
Kurz je koncipován jako konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než
žádoucí, přičemž účastníci tyto mohou zasílat předem (nejpozději 3 pracovní dny před konáním
kurzu) na kontaktní email krkoskova@kolumbuspm.cz.
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Obsah kurzu
Úvod
Právní úprava zdravotnického práva
Základní terminologie
Práva a povinnosti ve zdravotnictví
Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka
Práva a povinnosti pacientů
Práva a povinnosti poskytovatele
Lege artis
Vymezení pojmu
Způsoby posuzování
Informovaný souhlas
Právní povaha
Poučovací povinnost
Udělení informovaného souhlas
Zástupný souhlas
Významná judikatura
Zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu pacienta
Právní úprava
Aktuální judikatura
Odmítnutí zdravotní péče (reverz)
Právní úprava
Aktuální judikatura
Povinnost mlčenlivosti
Zdravotnická dokumentace
Odmítnutí a ukončení péče poskytovatelem
Právní odpovědnost
Právní odpovědnost
Obecné předpoklady vzniku odpovědnosti
Trestní odpovědnost
Odpovědnost za přestupek
Občanskoprávní odpovědnost

Lektor kurzu

Mgr. Jiří Šimek
Mgr. Jiří Šimek je advokátem, který se dlouhodobě věnuje
zdravotnickému právu jak v oblasti poskytování zdravotních
služeb, tak i sociálních služeb, a to včetně občanskoprávní
i trestněprávní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb.
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