
הכנס השנתי

לרשלנות רפואית
29.02.2016 | 08:30-15:00 | מלון דן פנורמה ת״א

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-27.2.16: 450 ש“ח + מע“מ

� רישום מה-28.2.16 וביום הוועידה: 550 ש“ח + מע“מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ייזום והפקה

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה 

יו"ר הכנס: עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"ל משותף מדנס סוכנות לביטוח

טכנולוגיות וטיפולים חדשניים/ניסיוניים – עד היכן מגעת חובת היידוע של המטופלים?09:10-10:10
פרופ’ אורית רייש, מומחית ברפואת ילדים וגנטיקה רפואית, מנהלת המכון הגנטי, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

ופרופסור חבר בחוג לגנטיקה באוניברסיטת תל אביב
אסתי דודקביץ, שופטת )בדימוס(, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

מטופלים שאינם נענים לטיפול רפואי – חובה מוגברת או מופחתת?10:10-10:30
ד"ר )MD( מירה קוחנובסקי, עו"ד, מנהלת היחידה לניהול סיכונים ובטיחות המטופל,

שירותי בריאות כללית, מחוז שרון-שומרון      

מגבלות תקציב במערכת הבריאות – האמנם שיקול לקולא באחריות המטפלים?10:30-11:30
ד“ר ערן סגל, מנהל המערך להרדמה, טיפול נמרץ וטיפול בכאב, מרכזים רפואיים אסותא

ויו“ר קודם של האיגוד הישראלי לטיפול נמרץ
פרופ' אסף יעקב, פרופ’ למשפטים, בית הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

 הפסקת קפה 11:30-11:50
עימות בנושא: תביעות הרשלנות הרפואית – האמנם תרומה לשיפור בטיחות או מעצור בדרך?11:50-12:40

הנחיה: פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל מרכז רפואי הדסה, ירושלים ולשעבר מנהל המרכז ע“ש שיבא תל השומר                                                                                                   
בהשתתפות: ד"ר אייל צימליכמן, מומחה ברפואה פנימית, סמנכ"ל ואחראי תחום איכות והטיפול הרפואי,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
ד"ר גיל פייר, מומחה ברפואה פנימית, סמנכ“ל לענייני רופאים, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

האחריות המקצועית של הרופא המומחה בביהמ"ש12:40-13:00
עו"ד שמעון כץ, יו“ר פורום הנזיקין בלשכת עורכי הדין, י. כץ, ש. כץ ושות‘, משרד עורכי הדין

פתרונות אלטרנטיביים לתביעות הרשלנות הרפואית
תביעות המיילדות - הצעה לפיצוי ללא אשם – עמדת הר“י13:00-13:10

עו“ד לאה ופנר, מזכ“ל הר“י

 פאנל: פתרונות אלטרנטיביים להתמודדות עם תביעות הרשלנות הרפואית13:10-14:00
 MD ראש המרכז למשפט רפואי וביואתיקה, הקריה האקדמית אונו ומייסד, חברת הסכמה ,)MD PhD( מנחה: ד"ר גיל סיגל 

משתתפים: פרופ' יהודה אולמן, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית ואסתטית,
 הקרייה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, חיפה וסגן יו“ר ארגון רופאי המדינה

פרופ' אבינעם רכס, פרופ' )אמריטוס( בנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
 ויו"ר בית הדין של ההסתדרות הרפואית  

מר זאב וורמברנד, מנכ“ל קופת חולים מאוחדת

ארוחת צהריים וסיום14:00-15:00


