Nechajte sa
nakaziť vírusom
diskusie!
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Pacient a zdravotné poistenie
Ktorý liek je pre mňa najlepší?
Kvalitná zdravotná starostlivosť
vs. obmedzenosť zdrojov

Čo ťa nezabije, to ťa posilní
Platí to aj v zdravotníctve?

Miesta konania: Právnická fakulta a Lekárska fakulta UPJŠ

Interaktívne diskusie pre študentov práva, medicíny
a farmácie, ako aj zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť

www. pravo-medicina.sk . www.medius.sk
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Čo vie a čo by mal vedieť pacient o zdravotnom poistení?
Aké sú práva a povinnosti vyplývajúce zo zdravotného poistenia?
Čo je to štandardná zdravotná starostlivosť? Na čo má poistenec právo?
Pripoistenie v zdravotníctve
Podľa čoho si poistenec vyberá zdravotnú poisťovňu?
Konkurencia v zdravotnom poistení
Financovanie zdravotníctva (slovenského zdravotníckeho systému)
Obstarávanie u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Korupcia v zdravotníctve
Eurofondy v zdravotníctve
Zisk subjektov podnikajúcich v zdravotníctve

Ktorý liek je pre mňa najlepší?

Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov
• Potrebuje pacient vždy liek? Je možné liečiť aj bez liekov?
• Môže pacient ovplyvňovať výber konkrétneho lieku vo svojej liečbe?
• Má lekár / lekárnik povinnosť informovať pacienta aj o nehradených
alternatívach, ktoré sú však pre jeho chorobu efektívnejšie?
• Je pre účinnosť a úspešnosť liečby potrebná komunikácia medzi
lekárom – lekárnikom – zdravotnou poisťovňou?

Čo ťa nezabije, to ťa posilní

Nechajte sa
nakaziť vírusom
diskusie!

Platí to aj v zdravotníctve?

Záštita

Sponzori

• Ako je garantovaná bezpečnosť lieku a čo môže zlepšiť bezpečnosť
pacienta vo farmakoliečbe?
• Kto a ako má posudzovať liekové interakcie?
• Aká je zodpovednosť za vedľajšie účinky liekov? Kto zodpovedá komu?
• Kto v prípade škody na zdraví nesie zodpovednosť – lekár alebo lekárnik?
• Ako má vyzerať poučenie o užívaní liekov pre pacienta?

Odborní partneri
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