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Tisztelt Kolléga Nő, Kolléga Úr !

Cégünk többek között egészségügyi szakemberek, szakorvosok, háziorvosok, szakdolgozók
jogi képzésével, továbbképzésével, oktatásával foglalkozik. Továbbképzéseink keretében aktuális,
illetve örökzöld egészségügyi-jogi témákban tartott prezentációk, előadások, tréningek –
szakterülettől függetlenül - az Ön és vállalkozása érdeklődésére is számot tarthatnak.
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk az alábbi témákat:
 Milyen cégformát válasszon az egészségügyben vállalkozó?
- működési alapfeltételek
- működési formák
- KFT: tényleg csak 3 millió Ft-ig felelünk?
- vállalkozás és közalkalmazotti státusz: összeférhetetlen?
- működési forma és önálló felelősség
 Egészségügyi vállalkozások engedélyeztetése - közreműködés
- a működtetés az ÁNTSZ szemszögéből
- közreműködés és színlelt szerződések
- közreműködés és felelősség a betegért
- általános tárgyi minimumfeltételek és progresszivitás - határterületek - "maximumlista" –
leletezés
 Egészségügyi törvény a gyakorlatban - avagy miért nem fognak feljelenteni?
- a beteg és az ellátószemélyzet jogai a hatóság olvasatában
- a beteg személyes szabadságának és önrendelkezési jogának korlátozása jogszerűen
- a beteg önrendelkezésének átadása, átszállása, az ellátás visszautasítása: ki dönthet a beteg
helyett?
 Egészségügyi adatkezelés és dokumentáció
- értesítendő, tájékoztatásra jogosult, dokumentációba betekinteni jogosult személy
- adattovábbításra jogosultak
- a dokumentáció formája
- sajtó, adatvédelmi biztos
- "rodéziai" megoldások
- az orvos, mint tanú
 Az egészségügyi ellátók (vállalkozás) kártérítési felelőssége
- soksíkú felelősség - az egészségügyi szolgáltatóval szembeni újabb eljárási formák
- milyen az orvos-beteg jogviszony?
- "veszélyes üzem"-e az egészségügy?
- felelősségpiramis
- a műhibafogalom kibomlása: idegen test, nosocomialis fertőzés, technikai hibák,
gyógymódválasztás, LMWH és AB profilaxis, protokollok, továbbküldés, kompetencia,
személyi és tárgyi feltételek, gyógyulási esély, kockázat, diagnosztikai tévedés - elég a
károkozás valószínűsége is?
- a beteg és hozzátartozóinak kára - toronyóra lánccal...
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- és ha többen is hibáznak?
- és ha a beteg is hibás?
- betegtájékoztatás általában és konkrétan

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 9.

 A kockázat természetrajza
- műhibapiramis
- a kockázat komplex értékelése
- invazivitás és kockázat
- diagnosztikai tévedés
- a kockázat megítélése
- diagnózis és terápia viszonya a kockázat szempontjából
- a kockázat és a kárveszélyviselés telepítése: mit vállal a beteg?
- az egészségügyi ellátás mint üzemi folyamat szenzitiv pontjai
 Speciális szempontok az egészségügyi ellátók (orvos) kártérítési felelősségének témakörében
- elnehezülő esetek
- szavatosság és jótállás az egészségügyben
- a beteg és hozzátartozóinak szatellita igényei
- "hosszúfarkú" felelősség – meddig peresítheti a beteg ténylegesen az igényét?
- "szélesülepű" felelősség – avagy a külföldi beteg ellátásának veszélyei
 A foghíjas szakmai felelősségbiztosítás
- minden munkahelyen védve vagyunk?
- amikor nem fizet és amikor visszakövetel a biztosító
- alacsony biztosítási limitek kezelésének lehetőségei
- „hosszúfarkú” felelősség és a biztosítóváltás veszélyei
- a biztosítás területi hatálya – avagy óvakodj a dánoktól
- felelősségbiztosításon túlmutató praktikus biztosítási ötletek
 Felelősségcsökkentési-védekezési tippek - a "Jónapot doktor"-tól a jogerős ítéletig - jogi
kockázatkezelési stratégia
 Betegjogi képviselő és mediáció
 Büntetőjogi felelősség az egészségügyben
- tipikus tényállások az egészségügyi szolgáltatás folyamán
- vesztegetés-e a paraszolvencia?
 Szabálysértési felelősség
- tipikus tényállások az egészségügyi magánvállalkozás körében
 Etikai felelősség
- Etikai Kódexek
 Közigazgatási felelősség az egészségügyben
- egészségügyi bírság
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 Alkalmazotti és közalkalmazotti felelősség
- mit kérhet rajtunk számon a munkáltató?
- és mit háríthatunk át munkáltatóként a dolgozóra?
- munkáltatói felelősség
 Reklámjogi, versenyjogi, fogyasztóvédelmi ízelítő
- hirdetés és reklám - etikus-e a kamarai Etikai Kódex?
- szavatosság és jótállás az egészségügyben
- az árkartelltilalom az orvosokra is vonatkozik?
- gyógyszerismertető kapcsolata a magánorvossal
 Munkavédelem és kockázatértékelés az egészségügyi vállalkozásban
- „brüsszeli” divat – lényeg a forma
 Néhány praktikus szempont az egészségügyi vállalkozás könyveléséhez – aktuális adózási
tippek
- önkéntes egészségpénztárak
 Egészségbiztosítási ismeretek update I.
- vényírási és finanszírozási szerződések az egészségbiztosítóval
- gyógyszer-, gyógyászati ellátás és gyógyászati segédeszköz rendelés; kábítószerrendelés,
"korbácsrendelet", "színezős gyógyszeradatbázisok", szakorvosi javaslatok, közgyógyászati és
egyéb szociális ellátások
- házi szakápolás: kompetencia-viták
 Egészségbiztosítási ismeretek update II.
- várólistaszabályok, beutalási rend, betegszállítás és mentés, utazási költségtérítés;
jogviszony-ellenőrzés
- ellátási csomagok a TB rendszerben, jogszerű térítési díjak a közfinanszírozott egészségügyi
ellátásokban [védőoltások, extrém sportok, igazolások, látlelet, hatósági vizsgálatok, kényelmi
és extraszolgáltatások, térítésmentes ellátásra nem jogosult beteg, stb.]
- külföldi beteg ellátása - ellátás itthon és külföldön; határon átnyúló szolgáltatás – Eucard és
utasbiztosítás
 A háziorvos, fogorvos praxisjoga
- a praxisjog a hatályos szabályozás tükrében
- más orvos foglalkoztatása a praxisban
 Háziorvosi praxis – apróságok
- szűrések a rendelet alapján, indikátorrendszer
- fegyvertartási engedély, gépjárművezetői engedély, sportorvos - egészségügyi alkalmassági
vizsgálatok – hatáskör és illetékesség – fellebbezési fórumok
- fertőző betegségekkel kapcsolatos járványügyi intézkedések - ÁNTSZ
- üzemorvos beutalási jogköre
- rendszeres jelentési kötelezettségek
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 Folyamatos kötelező továbbképzési mizéria
 Ügyelet és készenlét
- munkaidő-szabályozás az egészségügyben
 Halottvizsgálat, kórboncolás, hatósági boncolás elrendelése; látlelet - avagy mindenki
másképp csinálja

-

Egy kis pszichiátria – kriminalitás az egészségügyben – elmélkedés a beteg „akarata” körül
önkéntes, kötelező, és sürgősségi pszichiátriai gyógykezelés
kényszergyógykezelés
kötelező orvosi vizsgálat; távoltartás, hozzátartozók közötti erőszak, kiskorú bántalmazása és
elhanyagolása
- cselekvőképesség és jognyilatkozatok; beszámíthatóság, ittas és bódult állapot a
büntetőjogban

Meglepő és hasznos információk egy Önökkel azonos oldalon álló gyakorló orvos
prezentációjában. Érthető, használható, praktikus tippek a jogot szükséges rossznak
tekintő, új és régi „motoros” vállalkozó orvosoknak, egészségügyi szakembereknek,
szakdolgozóknak. A témákat érintő jogszabályi változások naprakészen a tréning
anyagába építve.
Elsősorban fenti témák iránt érdeklődő egészségügyben működő munkaközösségek,
egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek, orvosklubok; intézmények, kórházi osztályok,
szakrendelések, egészségcentrumok, cégek jelentkezését várjuk az egész országból; de laikus
közösségek ismeretterjesztő igényét is szivesen fogadjuk – prezentációs ajánlatunkat
postafordultával megküldjük.
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