Програма семінару
«Юридична відповідальність лікаря»
Сам собі адвокат: які закони і процесуальні особливості необхідно знати кожному
лікарю?
Сьогодні поговоримо про юридичну відповідальність лікаря і клініки.
Як показує практика, переважна більшість медичних працівників та навіть
керівників закладів охорони здоров'я мають поверхове уявлення про юридичну
відповідальність, встановлену чинним законодавством за правопорушення в сфері охорони
здоров'я.
При цьому знання про підстави, види і наслідки юридичної відповідальності, з одного
боку, дисциплінує медичних працівників, а з іншого - зменшує ймовірність
необгрунтованого притягнення їх до відповідальності.
Щоб бути в курсі своїх прав і обов'язків, запрошуємо вас, відвідати
27 березня інформаційний семінар!
Семінар буде цікавий для студентів медичних вузів, інтернів, лікарів-практиків, головних
лікарів, юрисконсультів клінік, власників медичного бізнесу і всіх, хто цікавиться
юридичними аспектами в сфері медицини.
Дата 27 березня
Час 13: 00- 15:00
Вартість 1200 грн.
Місце м. Київ, «Президент Готель», вул.Госпітальна, 12
ПРОГРАМА
1. Поняття і види відповідальності лікаря і клініки (дисциплінарна, цивільно-правова,
адміністративна, кримінальна). Аналіз статистики залучення лікарів до кримінальної
відповідальності.
2. Порядок і підстави настання відповідальності лікаря і клініки.
3. Сам собі адвокат: які закони і процесуальні особливості необхідно знати кожному лікарю?
4. Золоті правила юридичного захисту лікаря і клініки досудового і в суді.
5. Вибір адвоката: штатний або на аутсорс?
і реальні кейси з медичної практики
7. Медична таємниця, інформація про особисте життя пацієнта, комерційна таємниця
роботодавця, відповідальність за їх розголошення.
8. Юридична відповідальність медичного закладу, керівника, лікаря незалежно від форми
власності. Претензії та позови пацієнтів, випадки з практики. Кримінальні справи в медичній
практиці.
9. Правові способи захисту від «споживчого екстремізму». Тактика вирішення конфліктів.
10. Досудове порядок розгляду спорів в медичній практиці. Роль медичної документації в
досудовому і судовому розглядах.
11. Особливості захисту в суді.
Спікер:
Олександр Гришаков - адвокат, керуючий партнер
Юридичної компанії «Grishakov Law Company», фахівець в сфері медичного права та
фармацевтики, учасник робочих груп і слухань щодо внесення змін до законодавства,
співавтор наказів МОЗ України, входить ТОП-10 Кращих юристів України в сфері медицини
/ фармації за версією «Вибір клієнта» (2018 р.).
Вартість – 1200 грн., (в день семінару 1500 грн.)
Детальна інформація та реєстрація за тел .: (044) 287-07-20
Оплата на КАРТУ ПРИВАТ
5169 3305 1151 4512
(За участь у Семінарі)

