
ЦИКЪЛ ІІІ - МЕДИЦИНСКО ПРАВО – 28-29.03.2018 г.  
 
  в рамките на тазгодишната Образователна академия по онкология  

 
в Аулата на УСБАЛ по онкология-ЕАД 

 
 
 Ден първи 28.03.2018г.  от 14.00 часа 
  
Тема 1 „Правни аспекти на медицинската дейност в онкологията.“  
Семинарът е подходящ за зфдравни мениджъри, лекари, медицински сестри и персонал. 
Разглежда последните нормативни промени в сферата на здравеопазването. Обръща 
внимание на промените в основните права и задължения при практикуване на медицински 
дейнсоти в сферата на онкологията.  
 
Тема 2 „Работа в екип – разпределение на отговоността между лекари, медицински сестри 
и персонал в лечебното заведение.“  
Лекцията е много подходяща, както за лекари, така и за медицински сестри. Непознаването 
на нормативната уредба не позволява и не предполага адекватна работа в екип. Целта на 
лекцията е да направи нормативно разграничение между задълженията на лекаря, 
медицинските сестри и персонала.  
 

 
 Ден втори 29.03.2018г.   от 14.00 часа 
  
Тема 1 „Сблъсък между информиран избор и лекарската автономия. Правни аспекти при 
решения за подхода и обема на терапията и лечението на окологични пациенти“  
Лекцията е подходяща за медицински специалисти, чиято работата изисква да се вземат 
решения, които с оглед състоянието на пациентите могат да се променят във времето. 
Целта на лекцията е да въведе основните понятия „изнормиран избор“ и „лекарска 
автономия“, както и да направи юридическо разграничение помежду им.  
 
Тема 2 "Лекарска тайна, конфиденциалност и упражняване на лекарската професия в 
условията на новия Регламен за защита на лични данни (GDPR) − понятие и правно 
значение . 
 
В този семинар се разглежда от юридическа гледна точка лекарската тайна. Изяснява 
нормативната уредба, понятията по същество, както и рисковете при разпространение на 
здравни данни и медицинска информация, с оглед новите изисквания на Регламента за 
личните данни. . Отговорност на лекаря във връзка с администрирането на лични данни, 
както и обвъзразността ѝ лекарската тайна и защитата на медицинска информация  
  
Всяка от темите  включва презентация,  практически примери, дискусия. 
 


