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Предавања 

2020/21 

EU eHealth Law, ITC and Bioethics  

ЕУ е- здравствено право, Информациска и комуникациска  

технологија и Биоетика 

Фокус 

група  

Студенти на УГД  

 Програма  

Блок 

предавања 

1. ЕУ стратегии за Јавно здравство и Е- здравство 

2. Поим и значење на е-здравство во ЕУ и негово разликување од 

сличните поими (како теле-здравство, м-здравство и други) 

3. Правна рамка на ЕУ е-здравствено право  

Директива за заштита на личните податоци (Directive 95/46/EC) 

Директива за е-трговија (Directive 2006/123/EC) 

Директиви за медицински уреди 

Директива за договори на далечина (Directive 97/7/EC) и 

Директива за електронски потпис (Directive 1999/93) 

Директива за права на пациенти во рамки на прекугранична 

здравствена заштита (Directive 2011/24/EU) 

Директива за неисправен производ (Directive 85/374/EEC) 

Директиви чија примена е исклучена 

4. Правни модели и планови за е-здравствено право 

5. Национални здравствени политики    

Јавно здравство и е-здравство 

Јавното здравје како човеково право 

Здравствено право  

Здравствени системи 

Здравствена заштита 

6. Здравствени услуги ( електронски здравствени услуги )  

7. Основање и управување со јавните здравствени установи  и 

престанок. Права и обврски на членовите на органот на 

управување 

8. Граѓанско-правна одговорност за штета во рамки на е-

здравството 

Oдговорност на здравствените работници при давање е-

здравствени услуги  

Одговорност на здравствените работници во однос на 

Електронските здравствени записи (EHRs)  

Одговорност за неисправен производ  

9. Финансирање на здравствениот систем и здравствените 

установите  

10. Е-здравство и сајбер безбедноста 

11. Биоетика во медицината и е-здравството 

12. ИКТ во медицината  
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Предавачи: Проф. Кристина Мишева, проф. Марија Амповска, Вон. Проф. Трајче 

Стојанов, Проф. Андреј Петров, м-р Ристе Тимовски  

Гости -предавачи: д-р Љубица Пендаровска и проф. Алан Брил 

Предавањата ќе се реализираат на истоимениот курс на платформата на Microsoft Тeams. 

  

Со почит,      Вон. Проф. д-р Кристина Мишева  

      Академски координатор на Жан Моне  

      Проектот: „ЕУ Е-здравствено право и Северна 

      Македонија: Од тековна практика до  

      имплементација” (EUEHL)    
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