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לרשלנות רפואית
27.02.2017 | 08:30-15:00 | מלון דן ת״א

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-25.2.17: 450 ש“ח + מע“מ

� רישום מה-26.2.17 וביום הוועידה: 550 ש“ח + מע“מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ייזום והפקה

התכנסות ורישום 08:30-09:00
יו"ר הכנס: עו"ד טליה חלמיש-שני, קבוצת מדנס                                    

מושב בוקר
תביעות הרשלנות הרפואית – תמונת מצב09:00-09:15

עו”ד טליה חלמיש-שני, קבוצת מדנס  

שיטת אחריות ללא אשם בעולם – איפה ואיך מיושם?09:15-09:40
ד"ר גיל סיגל )MD PhD(, ראש המרכז למשפט רפואי וביואתיקה, הקריה האקדמית אונו

09:40-10:40The Danish Malpractice )no fault) Compensation System
Mr. Martin Beck Erichsen (LL.M.), Deputy Director, Patients Compensation Association

האם ניתן המענה ליישוב סכסוכים עם מטופלים?10:40-11:00
ד"ר מאיר כהן, ועד האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית של הר”י,

יו”ר העמותה הישראלית למנתחים פלסטים אסתטיים

 הפסקת קפה וכיבוד11:00-11:20

מושב צהריים
פאנל: רפורמה בשיטת הרשלנות הרפואית – למי היא טובה?11:20-12:15

מנחה: עו"ד טליה חלמיש-שני, קבוצת מדנס  
פרופ' ארנון אפק, משנה למנכ”ל, משרד הבריאות

עו”ד לאה ופנר, מזכ”ל הר”י
עו"ד יראון פסטינגר, ראש משרד רון - פסטינגר

יובל שרלו, ראש ישיבת אמי”ת - אורות שאול, ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר, חבר מועצה - האגודה לזכויות החולה
ד”ר עו”ד פרץ סגל, מנהל בשיתוף האגודה הישראלית לגישור ויישוב סכסוכים, לשעבר ראש תחום חקיקה, משרד המשפטים  

פאנל: גילוי נאות למטופלים והצעת פיצוי מוקדם – האמנם בשלה השעה?12:15-13:30 
מנחה: פרופ' אמתי זיו, סגן מנהל המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר,

מנהל בטיחות הטיפול וניהול סיכונים, מנהל מסר - המרכז הארצי לסימולציה רפואית
ראיון מוקלט עם מנהל הסיכונים הראשי של מערכת הבריאות באוניברסיטת מישיגן

Richard C. Boothman, Chief Risk Officer,University of Michigan Health System
פרופ’ ליאוניד אידלמן, יו”ר הר”י

פרופ’ זאב רוטשטיין, מנכ”ל מרכז רפואי הדסה, ירושלים  
גב׳ שירי מרזל, סמנכ”ל ביטוח, הקרן הפנימית, ענבל חברה לביטוח בע״מ

עו"ד שי פויירינג, משרד פויירינג

הסכמה מדעת לטיפולים רפואיים – האם אנחנו מקדמים התקשורת עם13:30-14:00
מטופלים או מחתימים אותם לדעת?

ד”ר יורם קליין, מנהל מערך הטראומה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
ד”ר ארז בנדט, רופא א.א.ג. עצמאי, יועץ א.א.ג. למחלקה לניהול סיכונים, מכבי שירותי בריאות

14:00-14:30COPIC 3 של חברת הביטוחRs ד"ר גיל סיגל מראיין בשידור חי את המנהל הרפואי של תוכנית
Jeff Varnell, MD, FACS, Medical Director of the 3Rs Program at COPIC Insurance Company, Colorado, USA

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:00


