הכנס השנתי ה3-

לרשלנות רפואית
 | 08:30-15:00 | 26.02.2018מלון דניאל הרצליה

 08:30-09:00התכנסות ורישום
מושב בוקר  -טיפול מיטבי בקהילה מונע אשפוזים
09:00-09:05

דברי פתיחה
יו"ר הכנס ,ד”ר אבי רובינשטיין ,עו”ד ,משרד עו”ד רובינשטיין-יקירביץ

09:05-09:35

האינטראקציות /היעדר אינטראקציות בין רופאי המשפחה לרופאי חדר המיון
עו"ד ד"ר יעקב אסף ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם
וחבר צוות הלשכה המשפטית הסתדרות מדיצינית הדסה

09:35-10:05

מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב איסכמיות
פרופ' אילן גולדנברג ,מנהל המחלקה הקרדיולוגית והמרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם ,מרכז הלב,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר ,יו”ר החוג לקרדיולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

10:05-10:35

התמודדות הרופא הראשוני עם תסמונות גריאטריות במטופליו הקשישים

10:35-11:05

הקטין ,ההורים ,רופא הילדים או רופא המשפחה  -מי אחראי?

ד"ר לביא קליין ,מנהל מחלקה גריאטרית תת-חריפה ,המרכז הגריאטרי הרפואי שהם ,פרדס חנה
פרופ' גידי פרת ,מנהל המחלקה לטיפול נמרץ ילדים ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר,
יו״ר המועצה המדעית של הר”י

11:05-11:35

הפסקת קפה וכיבוד

עימות בנושא  -הרדמה ללא מרדים באנדוסקופיות השונות
11:35-12:00

סדציות בפעולות אנדוסקופיות בגסטרואנטרולוגיה
פרופ' ירון ניב ,מומחה לגסטרואנטרולוגיה ,סגן מנהל בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה,
מנהל המערך לניהול סיכונים ואיכות ,יו”ר החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה

12:00-12:25

הסכנות שבביצוע פעולות רפואיות תחת סדציה ("טשטוש")
ד"ר ערן סגל ,מנהל המערך להרדמה וטיפול נמרץ ,מרכזים רפואיים אסותא

מושב צהריים :מחשוב רפואי מונע טעויות ,האמנם?
12:25-12:30

מנחה :עו"ד דפנה רוזן זינגר ,עורכת דין ומגשרת ,שותפה מנהלת במשרד עו”ד ויסגלס אלמגור

12:30-12:55

פרופ' רונן לבשטיין ,מנהל המערך לניהול הטיפול התרופתי ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר

12:55-13:15

ד"ר גידי שטיין ,מייסד ומנכ״ל חברת  ,MedAwareסגן מנהל פנימית ב׳ ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פ״ת

13:15-13:40

עו"ד ד"ר יעקב אסף ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם
וחבר צוות הלשכה המשפטית הסתדרות מדיצינית הדסה

13:40-14:00

רשלנות רפואית בהיבט פלילי

14:00-14:30

סוגיות ברשלנות רפואית במיילדות

ד”ר אבי רובינשטיין ,עו”ד ,משרד עו”ד רובינשטיין-יקירביץ

פרופ' יריב יוגב ,מנהל ביה”ח ליס ליולדות ונשים ,המרכז רפואי ת”א ע”ש סוראסקי

 14:30-15:00ארוחת צהריים וסיום
*לאחר כל הרצאה יינתן זמן לשאלות מהקהל

דמי רישום
 רישום מוקדם עד ה 450 :24.2.18-ש“ח  +מע“מ
 רישום מה 25.2.18-וביום הוועידה 550 :ש“ח  +מע“מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה03-7650504 :

ייזום והפקה

