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POZVÁNKA NA VZDELÁVACIE STRETNUTIE

Vážená pani doktorka, vážený pan doktor,
Dovoľujeme si Vás pozvať na vzdelávaciu akciu organizovanú
Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva na tému:

ŠKOLA PRÁVA PRE LEKÁROV
30. jún 2018

MIESTO:
REGISTRÁCIA:
PROGRAM:

Austria Trend Hotel, Vysoka 2A, Bratislava
od 8:00 hod.
od 9:00 - 16:30 hod

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

SLK pridelila podujatiu 6 CME kreditov
9:00 – 10:40

Aké zmeny prinášajú nové pravidlá ochrany osobných údajov GDPR
pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti
• Čo je to čarovné slovíčko „GDPR“ a prečo mu lekári musia venovať pozornosť už dnes
• Aké zmeny prinášajú nové pravidlá pre ambulancie
• Kto za ochranu osobných údajov v ambulanciách zodpovedá
• Pravidlá, ktoré lekári pri práci s osobnými údajmi musia dodržiavať
• Súhlas so spracovaním osobných údajov pacientov - povinnosť alebo problém?

10:40 – 11:25

Rilmenidin cesta v liečbe hypertenzie
MUDr. Mgr. Jozef Polko, MPH, MHA

11:25 - 12:10

Kombinácia statín fibrát, zníženie kardiovaskulárneho rizika
MUDr. Mgr. Jozef Polko, MPH, MHA

12:10 – 13:00

OBED

13:00 – 14:40

Ako sa pripraviť a zabezpečiť dodržiavanie ďalších povinností v ambulanciách a nové práva pacientov
• Aké povinnosti musia ambulancie dodržiavať a ako sa z nich nezblázniť
• Aké majú pacienti nové práva a aké majú lekári výnimky
• Ako si všetky povinnosti a práva pacientov bezpečne zjednodušiť
• Kto bude dodržiavanie kontrolovať a aké sankcie hrozia
• Komu môžeme poskytovať údaje o pacientoch a ako (ochrana osobných údajov vs. eHealth vs. poisťovne)

14:40 – 14:50

PRESTÁVKA

14:50 – 16:30

Postup pri zavádzaní pravidiel GDPR a povinná dokumentácia v ambulanciách
• Kto sa bude v ambulancii ochrane osobných údajov venovať
• Vysvetlenie jednotlivých krokov pri zavádzaní nových pravidiel od zistenia aké osobné údaje spracúvame
až po fungovanie ambulancie v súlade s novými pravidlami
• Akú dokumentáciu musia mať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 25.5.2018 pripravenú
• Dôležitosť správne vypracovanej dokumentácie rešpektujúcej špecifiká ambulancie

Právne bloky sú vedené Mgr. Katarínou Tomkovou a JUDr. Ivanom Humenikom, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
PRIHLÁŠKA
Kapacita workshopov je obmedzená. Maximálny počet účastníkov je 50. Svoj záujem hláste prosím
na emailovej adrese: kacerikova@farmi-profi.sk. Každý registrovaný účastník obdrží potvrdzujúci email.
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Člen SSVPL: 10 eur * s uhradeným ročným členským poplatkom. Nečlen SSVPL: 20 eur. =Účastnícky poplatok sa uhrádza na mieste.
ODBORNÝ GARANT PODUJATIA:
MUDr. Peter Makara, MPH
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE:
FARMI-PROFI, spol. s.r.o.
Pestovateľská 2, 821 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Káčeriková Eva
Mobil: 0918 502 341, e-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

PODUJATIE PODPORILI:

