جدول األعمال
اليوم األول :األربعاء  61مارس 6161
11.11 :11.31
11.1. :11.11
11.4. :11.1.

11... :11.4.
10.11 :11...

التسجيل
افتتاح المؤتمر بتالوة آيات من الذكر الحكيم
الكلمات االفتتاحية ()11.4. : 11.1.
 أ.د /إبراهيم مخلص ،عميد كلية الطب ،جامعة االسكندرية ( .دقائق)
 د .مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة باالسكندرية ( .دقائق)
 م /.سعيد الحاضى ،مدير إدارة الصحة ،مجلس وزراء الصحة العرب ( .دقائق)
 أ.د /حسين خيري ،نقيب أطباء مصر ( .دقائق)
 أ.د /محمد رفيق خليل ،نقيب أطباء االسكندرية ،رئيس المؤتمر ( 11دقائق)
 أ.د /توفيق خوجه ،مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
الخليجي ،الرئيس الشرفي للمؤتمر ( 11دقائق)
فيديو عن األخطاء الطبية
استراحة قصيرة لتوديع الضيوف

الجلسة ( :)6دور الفريق الطبي في حدوث الخطأ الطبي ()16.11 : 66.11
رئيس الجلسة :أ.د /مفيد شهاب ،وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية (األسبق)؛ رئيس جمعية الطب والقانون
10.01 :10.11
تطور أخالقيات مهنة الطب عبر العصور
أ.د /محمد رفيق خليل ،نقيب األطباء باالسكندرية؛ أستاذ الجراحة العامة
10.41 :10.01
مسؤولية طاقم التمريض عن األخطاء الطبية وكيفية تفاديها
د /كوثر محمود محمود ،نقيب عام التمريض في مصر
11.11 :10.41
مسئولية الطبيب عن أخطائه وأخطاء الفنيين والمساعدين المتعلقة بالتقارير الطبية
د /هشام عبد الحميد ،مدير مركز الدعم القانوني
11.01 :11.11
اللوائح المنظمة للمنشأة الطبية ودورها في الحد من األخطاء الطبية
أ.د /طارق شلبي ،مدير إدارة العالج الحر ،مديرية الشؤون الصحية باالسكندرية
11.41 :11.01
تعقيب من رئيس الجلسة والرد على األسئلة
إستراحة للصالة وتناول الغداء
10.11 :11.41
الجلسة ( :)6دور المنشأة الطبية في حدوث الخطأ الطبي ()10.01 : 16.61
رئيس الجلسة :أ.د /إبراهيم مخلص ،عميد كلية الطب ،جامعة االسكندرية
10.31 :10.11
معايير الجودة في إدارة المنشأة الطبية
أ.د /محمد فريد حمدي ،مدير عام مستشفى مبرة العصافرة ،أمين عام نقابة أطباء االسكندرية
10..1 :10.31
متى يمكن للمريض مقاضاة المنشأة الطبية عن الخطأ الطبي؟
أ.د /سلمان الرواف ،مدير مركز التعليم والتدريب التابع لمنظمة الصحة العالمية ورئيس قسم
الصحة العامة بجامعة إمبريال كولدج ،لندن
13.11 :10..1
دور المستشفيات في األخطاء الطبية
أ.د /مها غانم ،أستاذ الطب الشرعى؛ عضو لجنة األخالقيات ،كلية الطب ،جامعة اإلسكندرية
13.31 :13.11
تعقيب من رئيس الجلسة والرد على األسئلة
إستراحة لتناول المشروبات
13.4. :13.31

1

الجلسة ( :)0دور العوامل الشخصية في حدوث الخطأ الطبي ()15.11 : 10.15
رئيس الجلسة :أ.د /إبراهيم مخلص ،عميد كلية الطب ،جامعة االسكندرية
14.1. :13.4.
دور العوامل الشخصية في حدوث الخطأ الطبي
أ.د /صالح زاهر ،أستاذ طب األطفال ،كلية الطب ،جامعة االسكندرية
14.0. :14.1.
المسؤولية الطبية لطبيب التخدير
أ.د /سعيد عكاشة ،أستاذ التخدير ،كلية الطب ،جامعة االسكندرية
14.4. :14.0.
األخطاء المتعلقة بنتائج االختبارات الطبية المعملية
د /محمد جابر أحمد ،الخبير بمصلحة الطب الشرعي ،وزارة العدل
1..11 :14.4.
تعقيب من رئيس الجلسة والرد على األسئلة ثم اختتام اليوم األول
اليوم الثاني :الخميس  61مارس 6161
الجلسة ( :)1دور األجهزة في حدوث الخطأ الطبي ()61.11 : 10.11
رئيس الجلسة :أ.د /محمد حجازي ،استشاري أول الطب الشرعي باإلمارات؛ أستاذ الطب الشرعي ،جامعة بنها
10.01 :10.11
مسؤولية الطبيب عن األخطاء المقترنة باستخدام األجهزة الطبية الحديثة
أ.د /محمد حجازي
10.41 :10.01
المسؤولية عن األخطاء في تصميم وعمل األجهزة التعويضية
لم يتحدد بعد
11.11 :10.41
التقارير الطبية وحجيتها في إثبات أو نفي الخطأ الطبي
أ .أحمد الغرياني ،الخبير القانوني والمحامي بالنقض والمحكمة اإلدارية العليا
11.01 :11.11
المسؤولية القانونية عن األخطاء واألعطال المتعلقة باألجهزة الطبية
أ.د /محمد حسين منصور ،أستاذ القانون المدني ،جامعة االسكندرية
11.41 :11.01
تعقيب من رئيس الجلسة والرد على األسئلة
استراحة لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة
11... :11.41
الجلسة ( :)5المسؤولية الطبية من المنظور القضائي والقانوني والتشريعي ()66.05 :61.55
رئيس الجلسة :أ.د /محمد رفعت عبد الوهاب ،أستاذ القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة االسكندرية
 11.1. :11...المسؤولية التأديبية عن األخطاء الطبية
أ.د /محمد رفعت عبد الوهاب
 11.3. :11.1.المسؤولية الطبية من المنظور القضائي
م.د /محمد خفاجي ،نائب رئيس مجلس الدولة؛ رئيس محكمة القضاء اإلداري باالسكندرية
 11... :11.3.تشريعات المنظومة الصحية في مصر ودورها في تحديد المسؤولية الطبية
د /أحمد نزيه أبوراس ،رئيس اللجنة القانونية وعضو مجلس نقابة أطباء االسكندرية
 10.1. :11...المسؤولية الطبية من المنظور التشريعي الحديث
االستشاري /محمود صبره ،استشاري الصياغة التشريعية لمنظمة الصحة العالمية
 10.3. :10.1.تعقيب من رئيس الجلسة والرد على األسئلة
 11.11 :10.3.استراحة للصالة وتناول الغداء
الجلسة ( :)1الجلسة الختامية ()16.11 : 16.11
رئيس الجلسة :د /أحمد نزيه أبوراس ،رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس النقابة
 االستماع إلى مداخالت ومالحظات المشاركين إعالن وثيقة المؤتمر تحت عنوان"إعالن االسكندرية عن "دور المنشأة الطبية والمساعدين واألجهزة الحديثة في تفادي األخطاء الطبية"
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