FOLYÓ ÜGYEK – EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI AKTUALITÁSOK
V. évfolyam 5. szám, 2010. május
- tartalom 1. Gyógyászati segédeszközök rendelésére vonatkozó változások
2. Gyógyszerrendelhetőségi változások
3. A közúti járművezetők eü. alkalmassága megállapításának változásai 2010.08.01től
4. A finanszírozás változásai
i.
5. Vegyes
i. orvosvezetőkre vonatkozó változások
ii.
minőségi és hatékony gyógyszerrendelés 2010. I. n. éves adatai
iii.
a Közép-dunántúli REP beutalással kapcsolatos tájékoztatásának
kommentárja
iv.
változások az államigazgatás szervezetében
v.
a minőségi és hatékony gyógyszerrendelési célértékek változásai
vi.
2 eü. technológiák finanszírozásba való befogadása
vii.
munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzási expozícióra vonatkozó
új szabályok
viii.
Nemzeti Vizsgabizottság 2010. őszi-téli vizsganaptára
ix.
szakmai irányelv érvényességi idejének meghosszabbítása
x. on-line TAJ ellenőrzés
xi.
belföldi-külföldi illetőségű beteg fogalmi differenciálása
dr. Hanti Péter
igazságügyi egészségbiztosítási orvosszakértő, biztosítási szakjogász
www.inspekcio.hu
kézirat lezárva: 2010. május 31.
a hírlevél Adatvédelmi Biztos Hivatalának Adatvédelmi Nyilvántartási azonosítója: bejegyzés alatt

Jelen dokumentumot a szerzői jog védi, és az abban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Egészségügyi
szakembereknek készült; tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű, egyes részeiben pedig a szerző álláspontjátvéleményét tükrözi. A hirdetések és termékismertetések tartalmáért, valamint a sajtóhibákért a szerző felelősséget nem
vállal. A levelezőlistáról leiratkozni a drhanti@t-email.hu címen lehet. © drhanti
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Kedves Olvasó !
2010. február 1-től a Folyó ügyek megjelenő aktuális számainak csak az ízelítő tartalma érhető el-tölthető le a
www.inspekcio.hu honlapról. Új olvasóknak a teljes anyag levelezőlistán történő rendszeres megküldése igényelhető a
honlapon található feltételekkel.

dr. Hanti Péter
igazságügyi egészségbiztosítási orvosszakértő, biztosítási szakjogász

telefonos egészségügyi-jogi szakértői konzultációt a
06 90 633 533
emeltdíjas telefonszámon nyújt munkaidőtől függetlenül a hét minden
napján
a hívás díja: 500,- Ft/perc ÁFA-val
(a telefonszám hívásával a szolgáltatás www.inspekcio.hu honlapon található
feltételeit a hívó fél elfogadottnak tekinti)

Jelen dokumentumot a szerzői jog védi, és az abban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Egészségügyi
szakembereknek készült; tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű, egyes részeiben pedig a szerző álláspontjátvéleményét tükrözi. A hirdetések és termékismertetések tartalmáért, valamint a sajtóhibákért a szerző felelősséget nem
vállal. A levelezőlistáról leiratkozni a drhanti@t-email.hu címen lehet. © drhanti
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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 2010. nyarára-őszére tervezett, kizárólag
vidéki nagyvárosokban megrendezésre kerülő előadás-sorozatunkat. Az előadások
helyszíne és időpontja a mellékelt jelentkezési lapon található - szombatonként 14.00 19.00 óra között kerülnek megrendezésre, és egységesen az alábbi témákat érintik:
 Egészségügyi törvény a gyakorlatban - avagy miért nem fognak feljelenteni?
 a beteg és a betegellátók jogai a hatóság olvasatában valamint az ellátószemélyzet
és a páciens kötelezettségei tükrében
 a beteg személyes szabadságának korlátozása jogszerűen
 A beteg önrendelkezésének átadása, átszállása, az ellátás visszautasítása: ki és
hogyan dönthet a beteg helyett?
 Az egészségügyi vállalkozás jogi kockázatának hatékony menedzselése
 Ellátók és beteg: milyen a (jog)viszony?
 „Veszélyes üzem”-e az egészségügy?
 A beteggel szembeni klasszikus kártérítési felelősség és az egészségügyi
(magán)szolgáltatóval szembeni újabb eljárási formák
 felelősségpiramis – műhibapiramis a legújabb bírói gyakorlat mentén
 A műhiba fogalom kibomlása: idegen test, nosocomialis fertőzések, technikai
hibák, hibás diagnózis megközelítése, gyógymódválasztás (szabadon?), trombózis- és antibiotikum-profilaxis, szakmai protokollok szerepe, továbbküldés, a
kompetencia kérdése, személyi és tárgyi feltételek jelentősége, kockázat/haszon mérlegelése, gyógyulási esély – elég a károkozás valószínűsége is?
 az egészségügyi (magán)ellátás kockázatának természetrajza – a diagnosztikus
tévedés megítélése
 a beteg és hozzátartozóinak kára: toronyóra lánccal…
 betegtájékoztatás és beleegyezés: a felelősség rákfenéje
 az ördög a részletekben: a dokumentáció nyűgje (átok ha rosszul csináljuk, áldás ha megment a felelősségre vonás alól)
 Az egészségügyi (magán)ellátás mint „üzemi” folyamat szenzitív pontjai – mire
figyeljünk? Na és ha a beteg is hibás?
 progressziv ellátási szintek és felelősség
 Felelősség a betegért a közreműködés során, avagy amikor többen is „sárosak” mikor hárítható tovább a kár a közreműködőre vagy a dolgozóra?
Jelen dokumentumot a szerzői jog védi, és az abban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Egészségügyi
szakembereknek készült; tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű, egyes részeiben pedig a szerző álláspontjátvéleményét tükrözi. A hirdetések és termékismertetések tartalmáért, valamint a sajtóhibákért a szerző felelősséget nem
vállal. A levelezőlistáról leiratkozni a drhanti@t-email.hu címen lehet. © drhanti
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 és amikor a saját dolgozónk támad ránk: a vállalkozás munkáltatói felelősségének
csökkentési lehetőségei
 KFT.: tényleg csak 500 ezer forintig felelünk?
 új lehetőség: a korlátolt felelősségű egyéni cég
 A foghíjas szakmai felelősségbiztosítás: elkerülhető csapdák
 Mikor nem fizet a biztosító? Mikor követelheti vissza a már kifizetett összeget?
 Alacsony biztosítási összeg: megoldási lehetőségek. Lehet-e túlbiztosítani magunkat? Védve vagyunk minden munkahelyünkön? Itthon kössünk biztosítást?
 biztosítási ötletek – biztosan kíméljenek az ügynökök?
 a szakmai felelősségbiztosításon is lehet a javunkra barkácsolni
 szakmán túl is van felelősség: a beteg szemüvege, a csúszós váró, a sérült aszszisztens, a kigyulladt elektromos műszer
 élet-, baleset- és rokkantságbiztosítás: amikor a cég és dolgozója is jól járhat
 a vállalkozói vagyon védelmének specialitásai (kezelői ügyetlenség a gépek körül, feltört autó és ellopott orvosi felszerelés, banki pénzfelvét és küldöttrablás)
 jogvédelem-biztosítás – egy különleges termék
 Felelősségcsökkentési – védekezési tippek lépésről lépésre: a „Jónapot doktor!”-tól a jogerős ítéletig
 Kérdezz - felelek

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.
A szünetben frissítőkkel, a rendezvény végén büfével várjuk.
Visszajelzésüket várja, és kollegiális üdvözletét küldi a tréning előadója:
dr. med. dr. jur. Hanti Péter
igazságügyi egészségbiztosítási orvosszakértő
biztosítási szakjogász
elnök, Medico-Juris Érdekvédelmi Szövetség
Inspekció 99 BT., 8000 Székesfehérvár Galántai u. 38., fax: 06 22 501 264,
e-mail: drhanti@t-email.hu, web: www.inspekcio.hu

Jelen dokumentumot a szerzői jog védi, és az abban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Egészségügyi
szakembereknek készült; tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű, egyes részeiben pedig a szerző álláspontjátvéleményét tükrözi. A hirdetések és termékismertetések tartalmáért, valamint a sajtóhibákért a szerző felelősséget nem
vállal. A levelezőlistáról leiratkozni a drhanti@t-email.hu címen lehet. © drhanti
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Helyszín:
Salgótarján
Békéscsaba
Debrecen
Nyíregyháza
Eger
Miskolc
Székesfehérvár
Szolnok
Veszprém
Szeged
Kecskemét
Győr
Tatabánya
Szekszárd
Kaposvár
Pécs
Szombathely
Zalaegerszeg
Dunakeszi

JELENTKEZÉSI LAP
Időpont:
Jelentkezési és befizetési határidő: Részvételi díj/fő:
2010. július 3.
2010. június 21.
24 000,- Ft
2010. július 10.
2010. június 28.
22 000,- Ft
2010. július 17.
2010. június 30.
25 000,- Ft
2010. július 24.
2010. június 24.
27 000,- Ft
2010. július 31.
2010. július 1.
26 000,- Ft
2010. augusztus 7.
2010. július 7.
27 000,- Ft
2010. augusztus 14.
2010. július 14.
20 000,- Ft
2010. augusztus 21.
2010. július 21.
22 000,- Ft
2010. augusztus 28.
2010. július 28.
23 000,- Ft
2010. szeptember 4.
2010. augusztus 4.
25 000,- Ft
2010. szeptember 11.
2010. augusztus 11.
23 000,- Ft
2010. szeptember 18.
2010. augusztus 18.
23 000,- Ft
2010. szeptember 25.
2010. augusztus 25.
21 000,- Ft
2010. október 2.
2010. szeptember 2.
23 000,- Ft
2010. október 9.
2010. szeptember 9.
22 000,- Ft
2010. október 16.
2010. szeptember 16. 24 000,- Ft
2010. október 23.
2010. szeptember 23. 20 000,- Ft
2010. október 30.
2010. szeptember 30. 25 000,- Ft
2010. november 6.
2010. október 6.
22 000,- Ft

Kérjük jelölje X-el a fenti listában, hogy melyik helyszínen és időpontban megrendezésre kerülő
képzésünk felel meg Önnek.
Résztvevő(k) neve: _________________________________________________________________
Részvételi díjat fizető (cég) neve (számlázási név): _________________________________________
Részvételi díjat fizető (cég) címe (számlázási cím): _________________________________________
Élő, pontos, olvasható, rendszeresen figyelt e-mail cím (nagybetűkkel): _________________________
Mobiltelefon: _____________________________
A rendezvény városon belüli pontos helyszínéről – mely jelenleg szervezés alatt áll - az itt megadott email címen küldünk értesítést. Mivel a rendezvények létszámkorlátosak, kérjük a jelentkezési lapot
mielőbb, de legkésőbb a fent megjelölt jelentkezési határidőig postacímünkre, faxszámunkra, vagy
szkennelve e-mail címünkre visszaküldeni, a részvételi díjat pedig az Inspekció 99 BT.
10918001-00000003-15480003
számú bankszámlaszámára szintén a jelentkezési határidőig átutalni sziveskedjék (közleményként a
résztvevők nevét és a rendezvény választott városát kérjük feltüntetni). A jelentkezés csak a részvételi
díj befizetésével együtt érvényes - határidő után beérkezett jelentkezést és befizetést technikai okokból
sajnos nem tudunk elfogadni. A részvételi díjról szóló számlát a helyszínen adjuk át. A jelentkezési
határidőig történő lemondás esetében a részvételi díjat maradéktalanul visszautaljuk; jelentkezési
határidő után azonban elállás miatti díjvisszatérítésre a helyszínfoglalás miatt részben sincs
lehetőségünk. A programváltoztatás jogát – értesítés mellett – fenntartjuk. Az előadás anyagát a szerzői
jog védi. Fent megadott személyes adatok kezeléséhez a rendezvény szervezése érdekében a résztvevők
hozzájárulásukat adják, a www.inspekcio.hu oldalon található általános szerződési feltételeket
megismerés után elfogadják.
Dátum: _______________________
Aláírás: ______________________________________
Jelen dokumentumot a szerzői jog védi, és az abban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Egészségügyi
szakembereknek készült; tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű, egyes részeiben pedig a szerző álláspontjátvéleményét tükrözi. A hirdetések és termékismertetések tartalmáért, valamint a sajtóhibákért a szerző felelősséget nem
vállal. A levelezőlistáról leiratkozni a drhanti@t-email.hu címen lehet. © drhanti
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