Програма Спеціалізованого навчального курсу
з медичного права для адвокатів
Тривалість навчання: 53 години
ДЕНЬ 1
Тривалість
1 год. та 20 хв.
1 година
1 год. та 20 хв.
1 год. та 30 хв.
2 год. та 15 хв.
ДЕНЬ 2
Тривалість
2 години
2 години
1 година
1 година
ДЕНЬ 3
Тривалість
1 год. та 45 хв.
1 год. та 40 хв.
2 години
1 год. та 45 хв.
ДЕНЬ 4
Тривалість
1 година
1 година
2 години
2 години
ДЕНЬ 5
Тривалість
1 година
1 година

Тематика
Модуль «Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав
людини»
Модуль «Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні: нормативноправова база»
Модуль «Практика ЄСПЛ у сфері охорони здоров’я»
Модуль «Практика звернень до ЄСПЛ»
Модуль «Правовий статус пацієнтів та їхніх законних представників»

Тематика
Модуль «Обіг персональних (медичних) даних»
Модуль «Правовий статус медичних працівників»
Модуль «Реформа у сфері охорони здоров’я. Новітні тенденції нормотворення»
Практичне заняття щодо захисту прав людини у сфері охорони здоров’я

Тематика
Модуль «Загальні принципи роботи адвокатів у порядку кримінального
судочинства щодо медичних справ»
Модуль «Загальні принципи роботи адвокатів у порядку цивільного судочинства
щодо медичних справ»
Модуль «Дефекти надання медичної допомоги. Причинно-наслідковий зв'язок.
Ятрогенна патологія. Робота клініко-експертних комісій»
Практичне заняття щодо захисту прав людини у сфері охорони здоров’я

Тематика
Модуль «Алгоритм роботи адвоката над медичними справами»
Практичне заняття щодо захисту прав людини у сфері охорони здоров’я
Модуль «Юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я»
Модуль «Юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я»

Тематика
Модуль «Реформа в медичній сфері в Державній кримінально-виконавчій системі
України»
Модуль «Забезпечення права осіб, узятих під варту та осіб, які відбувають
покарання на охорону здоров’я та медичну допомогу»

1 год. та 40 хв.
1 година
1 год. та 40 хв.

1 год. та 15 хв.

ДЕНЬ 6
Тривалість
2 години
1 год. та 45 хв.
2 години
ДЕНЬ 7
Тривалість
1 година
1 година
2 години
2 години
1 год. та 45 хв.
ДЕНЬ 8
Тривалість
2 години
1 год. та 20 хв.
2 години

Модуль «Захист права на охорону здоров’я та медичну допомогу в місцях
несвободи Уповноваженим Верховної ради України з прав людини»
Практичне заняття «Робота з ключовими уразливими до ВІЛ групами населення в
місцях несвободи»
Модуль «Рекомендації щодо забезпечення надання медичної допомоги особам,
узятим під варту та особам, які відбувають покарання, в закладах охорони
здоров’я ДКВС, а також затриманим особам, які утримуються у відділках поліції»
Модуль «Додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях та інших заходів примусового характеру»

Тематика
Модуль «Особливості призначення судово-психіатричних експертиз у медичних
справах»
Модуль «Особливості призначення судово-психологічних експертиз у медичних
справах»
Модуль «Особливості призначення судово-медичних експертиз»

Тематика
Модуль «Правила адвокатської етики: окремі новели»
Модуль «Стратегічне судочинство у сфері охорони здоров’я»
Модуль «Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров’я»
Модуль «Господарська діяльність у сфері охорони здоров'я»
Модуль «Договірне регулювання відносин у сфері охорони здоров’я»

Тематика
Модуль «Правове регулювання репродуктивних технологій»
Модуль «Правила роботи адвоката щодо медико-соціальних експертних комісій»
Модуль «Правове регулювання надання психіатричної допомоги та дотримання
прав людини у сфері психіатрії»

