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Prof. dr. sc. Mirko Klarić, dekan Pravni fakultet Split
Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Split
Prof. dr. sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Split
Dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med., predsjednik HLK
Vikica Krolo, dr. med., zamjenica predsjednika HLK
Dragan Soldo, dr. med., HLK

HKDM – Prof. prim. dr. sc. Marinka Mravak Stipetić
Multidisciplinarni aspekti nuspojava na lijekove
HKF – Mirjana Grubišić, mag. physio.
Problem uspostavljanja fizikalne terapije u primarnoj i sekundarnoj zaštiti sukladno ZZZ-u – kome je u interesu
blokirati fizioterapeuta da radi sukladno pravilima struke?
HKF – Iva Lončarić Kelečić, univ. mag. admin. sanit, dipl. physioth.
Kršenje temeljnih prava pacijenata u fizikalnoj terapiji u RH- tko je za to odgovoran
HKMS – Ana Ljubas, magistra sestrinstva
Izazovi i nove perspektive hrvatskog sestrinstva
HKMS – Mario Gazić, magistar sestrinstva
Prijenos ovlasti - da ili ne?
HKMB – Dr. sc. Ljiljana Mayer, spec. med. biokemije
Tumorski biljezi: dosezi i ograničenja
HKMB – Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine
Vađenje krvi za laboratorijske pretrage u liječničkim ordinacijama - osvrt na 10 godina primjene
HKMB - Doc.dr.sc. Ines Vukasović, mag. med. biochem., spec. med. biokemije.
Upravljanje predanalitičkim pokazateljima kvalitete u laboratorijskoj medicini - analiza učestalosti hemolize i
posljedica po sigurnost pacijenata
HKP - Kristina Mikuličić, mag. iur.
Djelatnost primalja kroz zakonski okvir i praksu u Republici Hrvatskoj
HKP - Sonja Kočiš Čovran, bacc. obs., mag. med. techn., Biserka Matok–Glavaš, bacc. obs., mag. med. techn.
Ima li u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mjesta za primalju?
HPK - Andreja Bogdan, univ. spec. psych, Ivana Vlah, mag. iur., Antun Petković, spec. admin. publ.
Položaj kliničkih psihologa u zdravstvu
HKDM – Mr. sc. Andrijana Kovačić
Prava i odgovornost pacijenta u ortodontskoj terapiji
HLJK - Ana Malović, mag. iur.
Zakup u ljekarničkoj djelatnosti
HLJK - Ana Soldo, mag. pharm.
Cijena rada u zdravstvu
HLK - Vikica Krolo, dr. med.
Primjena novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti u PZZ-u
HLK - Ivana Šmit, dr. med.
Prekovremeni rad liječnika
HLK - Davor Katavić, dipl. oec.
Osnove financiranja zdravstvenog sustava u Hrvatskoj
Dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med. i Mijo Karaula, mag. iur. dipl.iur.
Zakon o plaćama i radnom vremenu liječnika
Andrej Tödtling, dipl. iur. i Davor Lazić, dipl. iur
Dodaci u prekovremenom radu i trenutna sudska praksa
Prof. dr. sc. Hrvoje Kačer
Pravna nesigurnost mladih liječnika
Prof. dr. sc. Mirko Klarić
Koncesionirana javna zdravstvena služba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Tko je vlasnik medicinske dokumentacije?
Izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Primjena umjetne inteligencije u zdravstvu - upravljanje rizicima i zaštita podataka
Doc. dr. sc. Maja Proso
Građanskopravni aspekti sudjelovanja u kliničkom ispitivanju, s posebnim osvrtom na informirani pristanak ispitanika
Dr. sc. Branko Brkić, Mr. sc. Ive Brkić
Kumulacija odgovornosti subjekata u sustava zdravstva

Doc. dr. sc. Nina Mišić Radanović, Doc. dr. sc. Ivan Vukušić
Odnos različitih vrsta deliktne odgovornosti medicinskih djelatnika
Doc. dr. sc. Blanka Kačer
Sraz stigmatizacije liječničke profesije i zaštite prava pacijenata kroz prizmu građanskopravne odgovornosti
Tomislav Miličević dipl. iur., Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić
Zadržati ili ne djelo nesavjesnog liječenja
Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Konflikt interesa u medicini
Prof. dr. sc. Vesna Jureša
Cijepljenje – Pravo djece i obveza roditelja/skrbnika
Izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, Doc. dr. sc. Adrijana Martinović
Nadležnosti Europske unije u području zdravstva: učinak na nacionalne zdravstvene sustave
Doc. dr. sc. Zoran Šinković, Luka Pribisalić, mag. iur.
Zdravstveni sustav Savezne Republike Njemačke
Izv. prof. dr. sc. Ines Medić
Profesionalna mobilnost liječnika u praksi Suda EU
Izv. prof. dr. sc. Suzana Kraljić
Redke in ultra redke bolezni in pravica do dostopa do zdravstvene obravnave
Franciska Dominković, mag. iur.
Obveza obavještavanja o promjeni zdravstvenog stanja
Nataša Ban Toskić, dr. med. spec. obit. medicine
Učinak zakonskih rješenja Ministarstva unutarnjih poslova na struku i svakodnevni rad obiteljskog liječnika
Prof. prim. dr. sc. Lada Zibar, dr. med.
Mehanizmi borbe protiv skrivene trgovine organima
Prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek
Briga za vlastito zdravlje: sukob interesa trudnica - dijete i porođaj carskim rezom
Marija Rogoznica, dr. med.
Štite li zakoni i pravilnici mlade liječnike u Republici Hrvatskoj
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