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TEMATICA 

1. Definiția malpraxisului medical, tipuri de răspundere juridică a medicului dentist 

2. Forme de exercitare a profesiei de medic dentist 

3. Domenii de vulnerabilitate - Consimțământul informat 

4. Domenii de vulnerabilitate – Confidențialitatea datelor cu caracter medical 

5. Domenii de vulnerabilitate: 

          - Accesul pacienților la tratament – discriminarea 

          - Accesul media 

          - Dreptul la a doua opinie 

          - Limitarea la propria specialitate 

         - Accesul pacientului la informații medicale personale 

6. Asigurarea de răspundere civilă profesională: cerințe contractuale, tehnici de negociere a condițiilor contractuale 

7. Răspunderea individuală și instituțională 
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