רפואה ומשפט
תוכנית הכשרה משפטית לאנשי רפואה
האגודה לרפואה ולמשפט בשיתוף הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ,יקיימו לראשונה
בישראל ,תכנית הכשרה משפטית לאנשי רפואה ,שתענה לדרישה ההולכת וגוברת של הצוות המטפל
לידע משפטי ,תעסוק בסוגיות מרכזיות במשפט הרפואי ותקנה ידע וכלים להתמודדות עם סוגיות
משפטיות בתחום הרפואה ומקצועות הבריאות.
ההשתתפות בתוכנית מהווה הזדמנות ראויה לפגוש גורמים מהמערכת המשפטית והרפואית,
במסגרת אקדמית וללא המתחים המאפיינים את המפגש שבין הרפואה ,המשפט ,ניהול סיכונים
והביטוח ,בקרות אירוע של כשל בטיפול.
בתוכנית ירצו מומחים בעלי שם במשפט הרפואי ובכירים במערכת הרפואית והמשפטית .כמו כן
יתנהלו דיונים באירועים שהתרחשו ) (Case studyובנוסף ,תתקיים סדנא בגישור לאנשי רפואה.
תוכנית הקורס נערכה מתוך כוונה להעניק למשתלמים ידע מקיף ,מעשי ושלם בתחומים אלה,
המעוררים סוגיות מדיקוליגאליות ואתיות.
מרכזי התוכנית :ד"ר עו"ד רינה רחמני רבינוביץ' -יו"ר האגודה לרפואה ולמשפט בישראל.
כבוד השופטת (בדימוס) ד"ר דפנה אבניאלי -ראש המכון לאומנויות המשפט,
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א.
פרופ' יחיאל בר אילן -בית ספר לרפואה ,אוניברסיטת ת"א.
קהל היעד :רופאים ,אחיות ,מנהלי סיכונים ,פסיכולוגים ,מטפלים ממקצועות הבריאות ועוד.
תעודה -תעודה מטעם אוניברסיטת תל אביב והאגודה לרפואה ולמשפט ,תוענק למשתתפי הקורס
שעמדו בחובות התוכנית.
מיקום :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים.
מועד :ימי שלישי בין השעות 16:00-21:00
שכר הלימוד :לחברי האגודה לרפואה ולמשפט ,₪ 1,500 -למי שאינו חבר ( .₪ 1,800 -ניתן לשלם
בשלושה תשלומים).
חובות הקורס * :נוכחות בהרצאות ( 80%מההרצאות) * הגשת עבודה (ניתוח אירוע על פי תדריך).
הרשמה :לפרטים והרשמה נא לפנות למשרדי האגודה לרפואה ולמשפט בישראל:
בטלפון .03-9348621 :בפקס .03-9348607 :במיילsmli@013.net.il :
•

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים * .יתכנו שינויים בתכנית הקורס.

תוכנית הקורס

מפגש ראשון
6/3/18

לו"ז

נושאים

מרצים

16.00-17:30

מבוא למשפט הרפואי
וזכויות האדם במשפט הרפואי

כבוד השופט (בדימוס)
פרופ' אליעזר ריבלין

המשפט הרפואי מנקודת מבט
הרופאים

פרופ' מוטי רביד

חוק זכויות החולה והשלכותיו
על הפרקטיקה  +הפרת חובה
חקוקה

ד"ר (רפואה) עו"ד שלהב
קמחי

16.00-17:30

רשלנות רפואית
(מבוא ,רכיבי העוולה ,קשר
סיבתי ויישום)

עו"ד אהובה טיכו

הפסקה
18:00-19:30

טעות לעומת רשלנות

הפסקה
18:00-19:30
הפסקה
19:45-21:00
מפגש שני
13/3/18

הפסקה
19:45-21:00
מפגש שלישי
20/3/18

16.00-17:15

העברת נטל הראייה /נזק
ראייתי

עו"ד ענת גינזבורג

נזק בר פיצוי
הצגת מקרה  +דיון
הליכים משמעתיים ברשלנות
רפואית

ד"ר בעז לב -משרד
הבריאות

הפסקה
17:45-19:15

ניהול סיכונים -הרצוי לעומת
המצוי  +חיסיון על הליכי ניהול
סיכונים וועדות לפי חוק זכויות
החולה

19:30-21:00

הסכמה מדעת -היבטים נפשיים פרופ' שולמית קרייטלר
של מטפלים ומטופלים

הפסקה

עו"ד שולה אוחנהRN ,

חופשת פסח
מפגש רביעי
10/4/18

16.00-17:30

היבטים ביטוחיים של רשלנות
רפואית

עו"ד חיים זליכוב

הפסקה
18:00-19:30

רפואה מתגוננת והשלכותיה

עו"ד אסף פוזנר

הפסקה
19:45-21:00

הצגת מקרים מהשדה הקליני+
דיון

פרופ' יריב יוגב

מפגש חמישי
17/4/18

16.00-17:00

היבטים משפטיים של הרשומה
הרפואית

ד"ר עו"ד רחמני רבינוביץ'

17:00-18:00

כשירות משפטית של מטופלים-
התמודדות ודרכי טיפול

ד"ר עו"ד שמואל וולפמן

18:30-20:00

הסכמה וסירוב מדעת -
המסגרת המשפטית

עו"ד לימור כהן אשכנזי
מנהלת היחידה לניהול
סיכונים ברפואה -הקרן
הפנימית לביטוחי
הממשלה (ענבל)

20:00-21:00

טיפול ללא הסכמת המטופל
במצבי חירום -החוק
והפרקטיקה

ד"ר (רפואה) עו"ד אסף
יעקב

16.00-18:30

השפה הגישורית וחשיבותה
בפרקטיקה  +סדנת גישור

ד"ר דפנה אבניאלי

הפסקה

מפגש שישי
24/4/18

הפסקה
18:30-19:00
הפסקה

מפגש שביעי
1/5/18

19:45-21:00

גישור בתיקי רשלנות רפואית

עו"ד צביקה יעקובוביץ'

16.00-17:30

חוות דעת ועדויות אנשי רפואה
בבתי משפט

פרופ' משה סלעי

הפסקה
18:00-19:30

מבט משפטי על ראשי נזק
בתביעות בתחום הרפואה

כב' השופטת יעל אילני

הפסקה

מפגש שמיני
8/5/18

19:45-21:00

ניהול סיכונים -הפרקטיקה
והמשפט הרפואי  +היבטים
פליליים ברשלנות רפואית.

ד"ר (רפואה) עו"ד שי
פוירינג

16.00-17:30

מושגי יסוד באתיקה רפואית
והממשק למשפט הרפואי
ומשמעותו

פרופ' יחיאל בר אילן

הפסקה
18:00-18:30
הפסקה
18:30-21:00

קריאה ביקורתית של פסקי דין

ד"ר רחמני רבינוביץ'

הצגות מקרים –דיון וסיכום

מרכזי הקורס

