تحت عنوان "دور المنشأة الطبية والمساعدين واألجهزة الطبية
في حدوث األخطاء الطبية وكيفية تفاديها"
مكان االنعقاد :كلية الطب ،جامعة االسكندرية
الهدف من المؤتمر
تعريف المشاركين باألخطاء الطبية وكيفية تفاديها للمحافظة على سالمة المريض وحماية الطبيب
والمنشأة الطبية والفريق الطبي من المساءلة القانونية؛ وكذلك المسؤولية القانونية عن األجهزة الطبية

المحاور الرئيسة
المحور األول :دور المنشأة الطبية في حدوث الخطأ الطبي
معايير جودة المنشأة الطبية؛ اللوائح المنظمة للمنشأة الطبية ودورها في تفادي األخطاء الطبية؛
متى يمكن للمريض مقاضاة المنشأة الطبية؟ مسؤولية المستشفى عن أخطاء الفريق الطبي
المحور الثاني :دور الفريق الطبي في حدوث الخطأ الطبي
المسؤولية المباشرة للطبيب عن أخطائه وأخطاء المساعدين العاملين تحت إشرافه؛ مسؤولية طاقم
التمريض؛ دور العوامل الشخصية في حدوث الخطأ الطبي؛ مسؤولية طبيب التخدير
المحور الثالث :دور األجهزة في حدوث الخطأ الطبي
مسؤولية الطبيب عن أخطاء األجهزة الطبية الحديثة؛ المسؤولية عن أخطاء األجهزة التعويضية؛
المسؤولية القانونية عن أخطاء األجهزة الطبية؛ المسؤولية عن نتائج االختبارات المعملية
أبرز المتحدثين ورؤساء الجلسات
 .1أ.د /توفيق خوجه ،مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج
 .2أ.د /مفيد شهاب ،وزير المجالس النيابية (األسبق)؛ رئيس جمعية الطب والقانون
 .3أ.د /محمد رفيق خليل ،أستاذ الجراحة العامة ،نقيب أطباء االسكندرية
 .4المستشار /سعيد الحاضي ،مدير إدارة الصحة ،مجلس وزراء الصحة العرب
 .5أ.د /إبراهيم مخلص ،عميد كلية الطب ،جامعة االسكندرية
 .6أ.د /سلمان الرواف ،مدير مركز التعليم والتدريب التابع لمنظمة الصحة العالمية ،لندن.
 .7د /مجدي حجازي ،وكيل وزارة الصحة باالسكندرية
 .8د /كوثر محمود محمود ،رئيس نقابة التمريض المصرية
 .9أ.د /طارق شلبي ،مدير إدارة العالج الحر ،مديرية الشؤون الصحية باالسكندرية
 .11أ.د /محمد فريد حمدي ،مدير عام مستشفى مبرة العصافرة ،أمين عام نقابة أطباء باالسكندرية
. .11د /مها غانم ،أستاذ الطب الشرعي؛ عضو لجنة األخالقيات ،كلية الطب ،جامعة االسكندرية
 .12أ.د /محمد حجازي ،استشاري أول الطب الشرعي ،وزارة العدل ،اإلمارات
 .11م.د /محمد خفاجي ،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء االداري باالسكندرية
 .14أ.د /صالح زاهر ،أستاذ طب األطفال ،كلية الطب ،جامعة االسكندرية
 .15أ.د /سعيد عكاشه ،أستاذ التخدير ،كلية الطب ،جامعة االسكندرية
 .16د /.هشام عبد الحميد ،مدير مركز الدعم القانوني
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بالتعاون مع

