ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Analýzy, stanoviská
a špeciálne dokumenty
o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti (informované súhlasy, interné
normy, ochrana osobných
údajov pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti a klinickom skúšaní
liekov)

Sporová oblasť a správne
konania (súdne konania,
zastupovanie pred ÚDZS,
MZ SR, ŠÚKL)

Pracovné a obchodné
právo v praxi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a farmaceutických
spoločností

Vzdelávacia činnosť
pre oblasť medicínskeho
a farmaceutického práva

Právne aspekty reklamy
a marketingu v oblasti
liekov, výživových
doplnkov a zdravotnej
starostlivosti

Kontraktuálne právo
v oblasti zdravotnej
starostlivosti a zabezpečenia činnosti farmaceutických spoločností
Právo neziskových
spoločností

Vaše otázky neváhajte smerovať na nižšie uvedený kontakt:

www.hhpartners.eu
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h&h PARTNERS
Mäsiarska 6, 040 01 Košice
T.: +421 (55) 694 39 91
E: oﬃce@hhpartners.eu

h&h PARTNERS
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
T: +421 948 211 602
E: bratislava@hhpartners.eu
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ETIKA

SYNERGIA
Je schopnosť rozprávať jednotným jazykom
rôznych odborníkov v zdravotníctve.

Skôr, než sa právna
úprava premení na „suchý”
právnický text, musíme
porozumieť všetkým
dotknutým stranám.

PROFESIONALITA
Nespočíva len v aplikácii práva, ale najmä
v poznaní princípov, na ktorých právo stojí.

Expertmi sa nerodíme.
Expertmi sa stávame
vďaka kvalitnej práci
a odborným diskusiám.

OSOBNÝ KONTAKT
Bez osobných vzťahov by sme neboli tam, kde teraz sme. Sú základom našej práce.

Mnohé dvere sa otvorili vďaka našej neúnavnej
práci, a vďaka dôvere ostali otvorené.

PROFIL KANCELÁRIE

MEDICÍNSKE/FARMACEUTICKÉ PRÁVO

Špeciálnym zameraním h&h PARTNERS, advokátska kancelária
s. r. o., sú služby v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva.
Okrem právneho poradenstva je výstupom kancelárie aj bohatá
publikačná činnosť – jedna monografia, štyri medzinárodné zborníky a viac ako 50 odborných článkov v domácich a zahraničných
časopisoch. Služby kancelárie využívajú poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti, subjekty farmaceutického trhu, ako aj osoby poškodené pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:
Kancelária sa zameriava na vypracovanie špecializovaných
analýz, informovaných súhlasov a ich používania v praxi,
otázkami poplatkov vzdravotníctve, otázkami špecializovanej
zdravotnej starostlivosti, ako je asistovaná reprodukcia, psychiatrická zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo,
plastická chirurgia, či starostlivosť o onkologického pacienta,
ako aj otázkami režimu ochrany osobných údajov v zdravot-
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Je o formovaní právnych názorov na základe univerzálnych
hodnôt, rešpektujúcich elementárne ľudské práva.

Sme odborníci ale aj ľudia.
Aj v citlivých a polemických
kauzách si vážime oponenta.

VZDELÁVANIE
Je nevyhnutnou súčasou každého napredovania. Nielen nášho,
ale aj každého pracovníka v systéme zdravotníctva.

Vytvárame témy, vzdelávame
na univerzitách a odborných
konferenciách. Inšpirujeme
a budujeme profesné väzby.

nej starostlivosti. Súčasťou našej činnosti je aj poradenstvo
v zmluvnej a pracovnoprávnej agende poskytovateľa.
Farmaceutické spoločnosti:
Obsahom služieb v segmente farmaceutického priemyslu sú
analýzy o osobitných druhoch liečby a právnych otázok marketovania produktov farmaceutických spoločností (lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky). Právne poradenstvo
sa týka aj realizácie klinického skúšania (KS), prípravy dokumentácie KS pre etické komisie, risk manažmentu KS, ochra-

ny osobných údajov v KS, a právneho nastavenia komunikácie voči účastníkom KS (informované súhlasy), pracovisku KS
a skúšajúcemu. Súčasťou našej činnosti je aj poradenstvo
v zmluvnej a pracovnoprávnej agende klienta.
Vo všetkých týchto prípadoch kancelária poskytuje aj právne
zastupovanie/poradenstvo v súdnych sporoch, konaniach pred
ÚDZS, ŠÚKL, či pred samosprávnym krajom a Ministerstvom
zdravotníctva SR. Vykonáva aj vzdelávaciu činnosť (workshopy, diskusie).
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