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ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КАТО ПАЦИЕНТ
СЕМИНАР, 10 ОКТОМВРИ 2012 Г.
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРОГРАМА
09.00 – 09.15 ч. – Регистрация
09:15 – 09:30 ч. Откриване
09:30 – 10:45 ч. Панел: Воля за лечение
Модератор: д-р Мартин Белов
1. Предварителни указания на пациента за бъдещо лечение
Етични и правни въпроси, възникващи във връзка с предварително дадените от пациента инструкции (указания)
относно начина на провеждане на неговото лечение в бъдещи ситуации, при който поради здравословното си състояние
той няма да може да изрази валидно информирано съгласие (например, пациенти в терминален стадий на
заболяването им или болни от болестта на Алцхаймер).

(д-р Валентина Кънева, Ръководител на МП ,,Интегративна биоетика”, СУ)
2. Здравно представителство
Анализ на уредените в действащото законодателство случаи на законово и съдебно представителство, осъществявано от
името и за сметка на пациента по повод провежданото спрямо него лечение; коментар на доброволното
представителство при даването на съгласие за лечение и на т. нар. пълномощно за здравни грижи, както и
съотношението му с предварително дадените от пациента указания за бъдещо лечение.

(д-р Стоян Ставру, експерт по медицинско и биоправо, ФРП)
Дискусия
10:45 – 11.00 ч. - Кафе пауза
11:00 – 12.30 ч.: Панел: Граници на здравната свобода
Модератор: д-р Мартин Белов
1. За границите на менталния капацитет и избора на индивида
(доц. Владимир Велинов, дм, експерт по съдебна психиатрия, ФРП)
Границите на психичната норма, при която априорно се приема, че индивидът има капацитет да прави свободен
избор; условни нива на психична инкапацитивност при различните психични разстройства, които в различна степен
препятстват избора на пациента; коментар на института на информираното съгласие по Закона за здравето.

2. Правните граници на здравната свобода
(д-р Ива Пушкарова / д-р Христо Христев, ФРП)
Анализ на съдебната практика, относима към правата на пациента в последното поколение права на човека и тяхната
роля за запазване и развиване на човешката личност.

Дискусия
12.30 – Обобщаване на резултатите и закриване

