השתתפות בכינוס כרוכה בתשלום ,ראה טופס מצ"ב.
אנא מלאו הטופס ושילחו למזכירות הכינוס:
חברת "אינטרנשיונל" בע"מ ,דרך מנחם בגין ,80
תל-אביב 67138
לבירורים ניתן לפנות :לאיריס ,טל,03 – 7610814/3 :
פקס03 – 7610791 :

הזמנה
מספר מקומות מוגבל

לכנס
דרכי גישה

על אחריות וסמכות –
סוגיות בתחומי הקליניקה,
המוסר והמשפט הרפואי

ברכב פרטי
מצפון :מכביש החוף )כביש מס'  (2פונים ביציאה
לקיבוץ שפיים .נוסעים בכביש הפנימי לכיוון דרום,
חולפים על פני המרכז המסחרי שפיים וממשיכים עם
הכביש המתעקל מערבה ,עד למלון קיבוץ שפיים.
מדרום :מכביש החוף )כביש מס'  (2פונים במחלף
קיבוץ שפיים .ביציאה מהמחלף )דרך מנהרה( פונים
דרומה וממשיכים עם הכביש המתעקל מערבה ,עד
למלון קיבוץ שפיים.
בתחבורה ציבורית
"אגד" :קו מספר  ,601תחנה קיבוץ שפיים
חנייה
חופשית בחניון ליד המלון.

חמישי – שישי
 2 – 1לנובמבר ,2007
י"ט-כ' בתשרי תשס"ח

.

מרכז הכנסים ,מלון קיבוץ שפיים
ועדת ההיגוי:
·
·
·
·
·

פלד מרים – יו"ר
ד"ר חנה גבע – יו"ר
אמר יעל
גולינסקי שושנה
גרושקביץ מירה

בתכנית(*) :

יום חמישי 1.11.07
.

09.00 – 08.30
11.00 – 09.00
מושב ראשון:
משפט רפואי
מנחה:
עו"ד מאיה פלד -רז
11.20 – 11.00
13.20 – 11.20
מושב שני:
אתיקה
מנחה:
עו"ד אורן אסמן

14.40 – 13.20
17.20 – 14.40
מושב שלישי:
אתיקה
מנחה:
פרופ' נילי טבק

17.40 – 17.20
20.00 – 17.40
מושב רביעי:
רשלנות
מנחה:
ד"ר שמואל וולפמן,
עו"ד

התכנסות והרשמה לכנס  +ברכות
ד"ר צביה בר נוי  -למי שייך המידע הגנטי?
סימה אזולאי  -רשומה ממוחשבת בראי
המשפט.
עו"ד שולה אוחנה  -האחריות המשפטית
של האחות בעידן הטכנולוגי.
עו"ד רינה רחמני רבינוביץ – הצוות
המטפל – ההליך המשפטי.
עו"ד מאיה פלד-רז  -התערבות משפטית
ככלי למלחמה בהשמנת יתר.
עו"ד שרון בסן  -כלים רטוריים שהשפיעו
על קבלת מדיניות בתחום תרומת ביציות.
הפסקת קפה – כיבוד קל וסיור בתערוכה
ד"ר נורית וגנר -לשכת אתיקה בסיעוד ,למי
זה נחוץ?
ד"ר שבח פרידלר  -היבטים אתיים
בטיפולי פוריות.
ד"ר סמדר נוי )קניון(  -תרומת ביציות:
היבטים של אתיקה מקצועית )לאור הצעת
החוק "תרומת ביציות"(.
ד"ר חיה באליק  -עמדות של סטודנטים
בהתנסויות קליניות.
אילנה זילברשטיין  – M.A.עד כמה נרחיק
לכת בהגנה על המטופל.
זהבה דוידוב  - M.A.דילמות אתיות
בלימודים קליניים בפיזיותרפיה.
.
ארוחת צהרים – סיור בתערוכה
פרופ' נילי טבק  -אמת בפרסום מחקרים.
עו"ד עופרה גולן  -אתיקה של יחסי רופא
ומטופל.
דגנית שרון  - RNMAכלי לפתרון
קונפליקטים מוסריים.
ד"ר דניאל מישורי -ביואתיקה
סביבתית:יותר מאתיקה יישומית.
ד"ר אלעד שיף –אתיקה של מגע – בין
הרצוי למצוי.
עו"ד נעמה ויצ'נר  -מגע ,גבולות ,אתיקה
ומה שביניהם.
פרופ' מיכאל וינגרטן  -איכות ואתיקה של
טיפול בסוף החיים.
אחות עדי ליברטי – כלי לפתרון
קונפליקטים מוסריים ,המתקיימים בין
פרופסיות החולקות עשייה משותפת
והנשען על גישה פלורליסטית.
הפסקת קפה
ד"ר מיכל גינדי  -לטעות זה אנושי :האם
אפשר לחיות עם זה?
ד"ר שמואל וולפמן  -רשלנות באבחון
מחלות קשות.
השופטת זהבה אגי  -רשלנות רפואית בקרב
רופאי המשפחה.
עו"ד אורן אסמן – ניהול סיכונים ביחידה
לפוריות והפריה חוץ גופית.
ד"ר רועי גילבר  -הזכות שלא לדעת מידע
רפואי-היבטים אתיים ומשפטיים
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מנחה:
פרופ' משה זכי

עו"ד ענת לבני  -יחסי מטפל-מטופל בטיפול
נפשי :היבטים קליניים ,אתיים ומשפטיים.
ד"ר משה קליאן – תפקיד הפסיכיאטר
המחוזי—הישגים וטעויות.
פרופ' משה זכי  -מודל הערכה פסיכולוגית
של האחריות הפלילית של הלוקה בשכלו.
ד"ר יובל מלמד ועו"ד ניצה גנות – אחריות
בנזיקין של חולה נפש הנעדר אחריות
פלילית.
השופטת מיכל שריר  -הטרדה מאיימת
בראייתו של השופט.

11.00 – 09.00

11.30 – 11.00

בראנץ' – סיור בתערוכה

13.30 – 11.30

דיאן לוין  -העצמת מטופלים ,אוריינות
בריאותית ) (Health Literacyוניהול
סיכונים  -ומה ביניהם?
ד"ר מרגלית גולדפרכט – העצמת חולי
סוכרת באוכלוסיה הערבית בישראל.
ד"ר אורית יעקובסון – קשישים כמקור
מידע ויעוץ לצוות המטפל.
פרופ' רוברטו מסטר ועו"ד אורן אסמן -
התאבדות כעילת תביעה בנזיקין.
ד"ר ישראל אורון  -סיוע להתאבדות
בחסותו של חוק "החולה הנוטה למות"?
ד"ר חנן דוד  -היבטים נוירו -פסיכולוגיים
במצבים של ליקויים בתפקודיות המוחית -
קביעת אחוזי נכות.
ד"ר יחיאל קפלן  -השקר הלבן -אמת ושקר
בטיפול רפואי מנקודת המבט של המשפט
העברי.

מושב חמישי:
פסיכיאטריה,
פסיכולוגיה
ומשפט

מושב ששי:
משפט רפואי
מנחה:
פרופ' רוברטו
מסטר

)*( כפוף לשינויים

