Zavod za razvoj zdravstvenega managementa (ZRZM)
v sodelovanju s
partnerji
organizira

MODUL
Usposabljanja iz vodstvenih kompetenc za zdravnike
in zobozdravnike
PRAVNI POLOŽAJ ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU; ZDRAVSTVENI
DELAVCI IN SLOVENSKI ZDRAVSTVENI SISTEM
1. DAN
8.20 – 8.30

Registracija udeležencev

8.30 – 10.45

Pravice iz OZZ na splošno in pravice do zdraviliškega zdravljenja

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

11.00 – 11.45

Pravice zavarovanih oseb v okviru čezmejnega zdravstvenega varstva

11.45 – 12.30

Pravica do medicinskih pripomočkov v breme OZZ

12.30 – 13.15

Odmor za kosilo

13.15 – 14.00

Splošni dogovor

14.00 – 15.45

Medicinsko kazensko pravo
- temeljni viri kazenskega prava, elementi kazenske odgovornosti
- kazniva dejanja proti življenju in zdravju
Gospodarstvo in zdravstvo – sodelovanje ali korupcija?
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2. DAN
8.30 – 9.00

Uvod v pravo : vloga prava v družbi, vloga prava v zdravstvu. Temeljni
pravni viri zdravstvene zakonodaje.
Razmejitev osnovnih pojmov: morala, etika, medicinska etika,
legitimnost, legalnost, integriteta.
Uvodno o pravnem položaju zaposlenih v zdravstvu:
- delovno-pravni vidik
- civilno-pravni vidik (odškodninska odgovornost)
- kazensko-pravni vidik

9.00 – 9.45

Zdravnik kot delavec in zdravnik kot manager
Uvod v delovno pravo, temeljni viri, osnovni pojmi in instituti
Plačilo za delo, druga plačila, nadomestilo plače, nagrajevanje, delovna
uspešnost

9.45 - 10.00

Odmor za kavo

10.00 – 11.30

Delovni čas, odmori in počitki, dopust, druge odsotnosti z dela
Konkurenčna prepoved, konkurenčna klavzula, prepoved škodljivega
ravnanja, varstvo poslovne skrivnosti, ugovor vesti
Trpinčenje na delovnem mestu, šikaniranje, diskriminacija, varstvo
zasebnosti
Kršitve pravic in obveznosti iz delovnega razmerja – splošno

11.30 – 11.45

Odmor za kavo

11.45– 12.30

Odpoved pogodbe o zaposlitvi (redna, izredna) in disciplinski postopki
Odškodninska odgovornost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
zavodov
- osnove odškodninskega prava
- sodni postopki v odškodninskih zadevah (sojenje na prvi in drugi
stopnji, materialni in procesni vidiki, pomen sodne prakse, dokazno
breme, zdravniška napaka in zaplet pri zdravljenju)
- zavarovanje odgovornosti delavca in delodajalca (zavarovalna
pogodba, zavarovalna premija, zavarovalno kritje, zavarovalni primer,
regresni zahtevki...)

12.30 – 13.15

Odmor za kosilo

13.15 – 14.15

Odnos med pacientom in zdravnikom (pacientove pravice –
zdravnikove dolžnosti? Zakon o pacientovih pravicah
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14.15 – 15.45

Varstvo zasebnosti pacienta, varstvo osebnih podatkov, rokovanje z
medicinsko dokumentacijo

Metode dela: kratka predstavitev, diskusija, delo v skupinah, študija primera.
Ob teoretičnih vsebinah slušatelji skupaj z mentorji obravnavajo praktične primere izbranih
tem in povezujejo teorijo s prakso.
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