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Center za medicinsko pravo  
Pravne fakultete Univerze v Mariboru                              v sodelovanju z 
 
 
Vabimo na SPLETNI SEMINAR  

 

Medicinsko pravo v luči izrednih razmer  
Torek, 27. oktober 2020  

 
Dileme v času izrednih razmer pomenijo veliko breme za zdravnike, ki morajo sprejemati hitre odločitve. Zato je prepotreben uvid v 
pravne podlage opravljanja zdravstvene dejavnosti. Spletni seminar z odličnimi strokovnjaki omogoča celoten pregled 
najpomembnejših predpisov predstavljen v luči problemov iz krize in pregled preventivnih ukrepov, ki morda zahtevajo še kakšno 
dodatno pravno urejanje. 
Spletni seminar je namenjen zdravnikom, pravnikom, sociologom in vsem, ki jih tematika zanima. 

 

Z udeležbo pridobite 6 kreditnih točk Zdravniške zbornice Slovenije. 

 
 

Torek 27. oktober 2020, od 11:00 do 17:30 ure 

z možnostjo postavljanja vprašanj in diskusije s predavateljem 
 

dr. Urban VRTAČNIK, univ. dipl. prav, odvetnik  

Pravno etični uvod   
Normativna izhodišča za opravljanje zdravstvene dejavnosti in zdravniške službe v izrednih razmerah 
- Ustavne podlage  
- Predpisi s področja zdravstvene dejavnosti in področja opravljanja zdravniške službe 
- Predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
- Specifični predpisi (pacientove pravice, evidence v zdravstvu, oploditev z biomedicinsko pomočjo, presaditve organov, kakovost tkiv in celic,   
namenjenih za zdravljenje,…); 
- Avtonomni akti Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva 
- Razmejitev med etiko in pravom na področju zdravstva 
- Interventna zakonodaja in iztek njene veljavnosti  
Obseg zdravstvenih storitev  
- Refleksija ustavnih podlag v razmerju do obsega zdravstvenih storitev 
- Pravni akti, ki določajo obseg zdravstvenih storitev 
- Obseg zdravstvenih storitev v času epidemije ali izrednih razmer (temeljni pogoji omejevanja zdravstvenih storitev) 
 

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med, UKC Maribor 

Obseg zdravstvenih storitev  v času epidemije ali izrednih razmer v veliki zdravstveni ustanovi 

 
asist. Zoran SIMONOVIĆ, dr. med, Nacionalni inštitut za javno zdravje  

Načini obvladovanja širjenja okužb v različnih fazah epidemije 
 
 
Programski vodji:   dr. Vesna RIJAVEC, univ. dipl. prav., Center za medicinsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru  

                  prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., Center za medicinsko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru 
 

 

Kotizacija: 40 evrov + DDV 
V ceno je vključena izvedba spletnega seminarja v živo in odgovori na konkretna vprašanja udeležencev, ki bodo posredovana pred seminarjem 
ali postavljena med njegovo izvedbo. 
 
Kdaj: Torek, 27. oktober 2020, od 11.00 do 17.00 
 
Kje: Seminar bo potekal preko spleta (na spletni platformi Zoom). Na podlagi izpolnjene spletne prijavnice boste na vaš elektronski naslov pred 
izvedbo prejeli potrebna navodila in povezavo do spletnega seminarja. 
 
Prijava in plačilo:  
Na spletni seminar se prijavite preko prijavnice na spletni strani www.nebra.si/izobrazevanja, ali na e-naslov nebra@nebra.si.  
Na podlagi prijave vam bomo izstavili predračun ali poslali račun po opravljeni storitvi.  
 
Za vse dodatne informacije pišite na e-naslov nebra@nebra.si.  

http://www.nebra.si/
mailto:nebra@nebra.si

