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En què consisteix?

MÀSTER

T’agradaria formar-te en legislació sanitària? Vols adquirir especialització, a
través de l’estudi multidisciplinari, per treballar de forma reeixida en l’aplicació de
la normativa relacionada amb la salut? Aprofita aquesta oportunitat.
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Aquest Màster en Dret Sanitari és l’única oferta formativa relacionada amb
aquest àmbit. Creat amb la finalitat d'especialitzar els titulats universitaris
—juristes, sanitaris o gestors en totes les qüestions jurídiques relacionades amb
l'àmbit de la sanitat—, aborda una visió global i especialitzada de tots els
aspectes jurídics que afecten la gestió de la salut.
Al llarg de l’estudi adquiriràs coneixements relacionats amb la normativa
sanitària, aprendràs a emprar totes les fons del Dret d’acord amb la perspectiva
de la salut, aprofundiràs les teves habilitats relacionades amb la gestió i la
direcció d’empreses sanitàries, i t’acostaràs als coneixements ètics necessaris per
a l’èxit assistencial i l’impuls de la investigació sanitària.
Aprofita aquesta oportunitat, el teu futur és ara!
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Professorat del Máster
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- Alarcón de Alcaraz, Francisco Javier. Forense titular de l'Institut de Medicina Legal
de les Illes Balears.
- Borràs Sansaloni, Carme. Professora titular de Psicologia de la Universitat de les Illes
Balears.
- Calafell Ferrà, Vicenç Joan. Professor associat del Departament de Dret Públic de la
Universitat de les Illes Balears.
- Campillo Artero, Carlos. Consultor, responsable d’avaluació clínica i de serveis de
salut al Servei de Salut de les Illes Balears.
- Cavanillas Múgica, Santiago. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de les Illes
Balears.
- Ferrer Gelabert, Sandra. Metgessa de l’IB-Salut.
- Ferrer Roca, Olga. Catedràtica d’Anatomia Patològica de la Universitat de La Laguna.
- Fuster Miró, Antoni. Gerent de la UBES (Unió Balear d’Entitats Sanitàries).
- Gámez Martínez, José M. Metge del IBSalut.Professor associat del Departament de
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
- García Rodríguez, Joaquín M. Metge de l’IB-Salut.
- García Toro, Mauro. Professor titular de Medicina de la Universitat de les Illes Balears.
- Gil Membrado, Cristina. Professora titular de Dret Privat de la Universitat de les Illes
Balears.
- Martínez Cañellas, Anselmo. Professor titular de Dret Privat de la Universitat de les
Illes Balears.
- Juan Gómez, Mateo. Advocat del Bufete Buades.
- Melero Quiñonero, Gemma. Farmacèutica. Cap de Negociat del Servei de Control de
Medicaments i Productes Sanitaris de l’IB-Salut.
- Ojanguren Carrerira, Karina. Metgessa a Clínica Humana.
- Pérez Artigues, Joan Antoni. Metge de l’IB-Salut. Vocal de la Comissió Central de
Deontologia de l’Organització Mèdica Col·legial.
- Piña Miguel, Joan. Advocat del Sindicat d'Infermeria, advocat del Col·legi Oficial de
Terapeutes Ocupacionals. Soci d'Iseu Advocats.
- Ramon Ribas, Eduard. Professor titular universitari de Dret Públic de la Universitat de
les Illes Balears.
- Ripoll Vera, Tomàs. Metge de l’IB-Salut.
- Rosell Garau, Marta. Advocada de Bufete Buades.
- Salom Parets, Aina. Professora doctora de Dret Públic de la Universitat de les Illes
Balears.
- Socias Crespí, Llorenç. Professor associat del Departament de Medicina de la
Universitat de les Illes Balears. Metge de l’IB-Salut
- Tejada Gavela, Silvia. Professora doctora de l’àrea de Biologia de la Universitat de les
Illes Balears.
- Tomás-Valiente Lanuza, Carmen. Professora titular del Departament de Dret Públic.
- Torres Lana, José Ángel. Catedràtic de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears.
- Tur Faúndez, Nélida. Catedràtica de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears.
- Vaquer Ferrer, Francisco A. Professor doctor de Dret Públic de la Universitat de les
Illes Balears.
- Villena Portella, Cristina. Biòloga. Coordinadora del Biobanc Pulmonar de Son
Espases.
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A qui s’adreça?
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El títol s’adreça a persones amb titulació universitària, principalment a
professionals relacionats amb les ciències de la salut i del Dret. L’estudi propi es
dirigeix no només a metges sinó a tot el col·lectiu de professions sanitàries
titulades, com farmacèutics, odontòlegs, podòlegs, fisioterapeutes, logopedes,
psicòlegs generals sanitaris i especialistes en psicologia clínica, infermers,
nutricionistes, protètics i higienistes dentals, òptics i optometristes, entre
d'altres, així com als professionals de l'àrea sanitària de formació professional.

A qui s’adreça?
1. Adquirir una consciència crítica en l'anàlisi de les qüestions juridicosanitàries.
2. Comprendre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic des d'una visió
interdisciplinària dels problemes juridicosanitaris.
3. Manejar amb destresa les fonts jurídiques en l'àmbit sanitari (legals,
jurisprudencials i doctrinals).
Competències específiques
1. Conèixer i comprendre la perspectiva jurídica dels drets i deures dels professionals
sanitaris, així com dels pacients i usuaris del sistema sanitari.
2. Conèixer i comprendre el sistema de responsabilitat del professional sanitari.
3. Conèixer i comprendre el marc jurídic i les implicacions ètiques i deontològiques
de la pràctica de les professions sanitàries.

Competències transversals
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
2. Capacitat crítica i autocrítica
3. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.

Titulació
«Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)», per a persones amb
titulació universitària reglada.
«Diploma Universitari de Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)», per
a persones amb accés a la Universitat.
«Diploma de Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)», per a persones
sense accés a la Universitat.
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Estructura
Dret a la salut i sistema sanitari (5 ECTS)

Mòdul

MÀSTER
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- El dret de la salut.
- Organització del sistema sanitari.
- L’assistència sanitària privada.
- Gestió de serveis sanitaris.
- Prestacions del règim general de la Seguretat Social.
- Reptes actuals, nous models i visió de futur

Règim professional sanitari (8 ECTS)

Mòdul
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- Ordenació de les professions sanitàries.
- El professional sanitari com a empresari.
- Les franquícies sanitàries.
- Règim tributari del professional sanitari.

L’estatut jurídic del pacient (7 ECTS)

Mòdul
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- Drets i deures dels usuaris del sistema sanitari.
- Drets del pacient com a consumidor.
- Història clínica i protecció de dades personals.
- Dades massives (big data) sanitàries.

La responsabilitat sanitària (12 ECTS)

Mòdul

4

- El treball en equip en les professions sanitàries.
- La responsabilitat penal.
- La responsabilitat civil.
- La responsabilitat patrimonial.
- La responsabilitat deontològica.
- El procediment judicial i la prova.
- Problemes derivats d’una política comercial agressiva.
- Assistència sanitària en centres públics derivada d’accidents
de circulació.

El medicament i la dispensació farmacèutica (6 ECTS)

Mòdul

5

4

- El medicament.
- La recepta i l’ordre de dispensació.
- La dispensació farmacèutica.
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Aspectes legals de les noves tècniques i avanços en
medicina (9 ECTS)

Mòdul

MÀSTER

6

5

- La investigació biomèdica.
- La genètica.
- Biobancs i mostres biològiques.
- Les tècniques de reproducció humana assistida.
- Situació de les teràpies alternatives. Especialment
l’homeopatia.
- Els comitès ètics d’investigació.
- La telemedicina.

La medicina forense (6 ECTS)

Mòdul
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- La medicina forense
- La valoració del dany corporal
- La responsabilitat del perit
- Psiquiatria forense
- Psicologia forense

Bioètica (6 ECTS)

Mòdul
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- Principis i fonaments de la bioètica.
- Conflictes ètics de les noves tecnologies mèdiques. L’inici i el
final de la vida.
- Qüestions constitucionals i penals relatives al final de la vida.
- Humanització en salut 3.0.
- El pacient menor d’edat i l’incapaç.
- Medicina i Dret. Canvi de paradigma. Entre l’e-pacient i la
robòtica.

Avaluació
L’avaluació del curs consisteix en la realització de proves parcials o proves
d'execució de tasques reals o simulades. La no superació d'aquestes proves
implicarà la realització d'un treball sobre alguna matèria de la qual tracti cada
prova no superada.
Per a la superació del curs cal un mínim d'assistència del 70 per cent a les
sessions presencials.
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Dades específiques
Direcció
Cristina Gil Membrado. Doctora en Dret. Professora del Departament de
Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears.
José María Gámez Martínez. Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor del
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Metge
Cardiòleg de l’IB-Salut.

MÀSTER

Nombre de places
Màxim: 40 alumnes.
Modalitat
Semipresencial.
Durada
60 ECTS (150 hores presencials)
Dates i horaris
Els divendres de 16 a 21 hores, inici dia 19 d’octubre de 2018 fins juliol de
2019.
Lloc de realització
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Termini de matrícula: fins al dia 15 de setembre de 2018
Preu i terminis
El cost del curs és de 2.750 euros.
Es pagaran 1.750 euros en el moment de formalitzar la matrícula i els
1.000 euros restants al mes de novembre.
Es farà un descompte de 275 euros als col·legiats a l’ICAIB, el COMIB, el
COIBA i el COPIB que ho acreditin en el moment de formalitzar la
matrícula.
La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al
nombre mínim d'alumnes perquè es pugui dur a terme.
Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no
realització del curs.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a
empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

