
                                                                                              

 

 רפואה ומשפט

 אנשי רפואה הכשרה משפטית לתוכנית 

ולמשפט בשיתוף הפקולטה למשפטים   מודיעים על פתיחת  אוניברסיטת ת"א,  בהאגודה לרפואה 

  נה לדרישה שתע, הכשרה משפטית לאנשי רפואהכנית ת  .י(חמישבמשפט רפואי )מחזור נוסף קורס 

  תקנה בסוגיות מרכזיות במשפט הרפואי ותעסוק    ,ההולכת וגוברת של הצוות המטפל לידע משפטי

   . בריאותומקצועות ה משפטיות בתחום הרפואהידע וכלים להתמודדות עם סוגיות 

ב הזדמנות    תוכניתההשתתפות  מהמערכת  ראויה  מהווה  גורמים  והרפואית,  לפגוש  המשפטית 

  המשפט, ניהול סיכונים  ללא המתחים המאפיינים את המפגש שבין הרפואה,ו  במסגרת אקדמית

 . של כשל בטיפול והביטוח, בקרות אירוע

כמו כן    והמשפטית.  בכירים במערכת הרפואיתו ירצו מומחים בעלי שם במשפט הרפואי  תוכניתב

 סדנא בגישור לאנשי רפואה.  תתקייםבנוסף, ו  )ase study)C אירועים שהתרחשויתנהלו דיונים ב

מקיף ידע  למשתלמים  להעניק  כוונה  מתוך  נערכה  הקורס  מעשיתוכנית  אלה,    ,  בתחומים  ושלם 

 המעוררים סוגיות מדיקוליגאליות ואתיות. 

" קורס חובה לכל העוסק ברפואה! היה מדהים  רופא בכיר, בוגר מחזור ראשון של הקורס:  

 ."וצריך עוד

מבוא למשפט הרפואי, זכויות האדם במשפט הרפואי, המשפט הרפואי    נושאים מרכזיים בקורס:

חוק זכויות החולה והשלכותיו על הפרקטיקה + הפרת חובה  מנקודת מבט הרופאים והמטפלים,  

משמעתיים   הליכים  פיצוי,  בר  נזק  ראייתי,  נזק  הראייה/  נטל  העברת  רפואית,  רשלנות  חקוקה, 

הרצוי לעומת המצוי + חיסיון על הליכי ניהול סיכונים וועדות    - ברשלנות רפואית, ניהול סיכונים

יבטים נפשיים של מטפלים ומטופלים, היבטים ביטוחיים  ה   -לפי חוק זכויות החולה, הסכמה מדעת

הרפואית,   הרשומה  של  משפטיים  היבטים  והשלכותיה,  מתגוננת  רפואה  רפואית,  רשלנות  של 

מטופלים של  משפטית  מדעת   -כשירות  וסירוב  הסכמה  טיפול,  ודרכי  המסגרת   - התמודדות 

גישור   בפרקטיקה,  וחשיבותה  הגישורית  השפה  רפואיתהמשפטית,  רשלנות  דעת   ,בתיקי  חוות 

באתיקה   יסוד  מושגי  הרפואה,  בתחום  בתביעות  נזק  ראשי  משפט,  בבתי  רפואה  אנשי  ועדויות 

מקרים   והצגת  דין  פסקי  של  ביקורתית  קריאה  ומשמעותו,  הרפואי  למשפט  והממשק  רפואית 

 .מהשדה הקליני+ דיון

 

 )מייסדת הקורס(   ץ'ד"ר עו"ד רינה רחמני רבינובי          : מרכזי הקורס

 פרופ' משה סלעי                                      

                          



 . ועוד מטפלים ממקצועות הבריאות ,, פסיכולוגים רופאים, אחיות, מנהלי סיכונים קהל היעד:

   הקורס   תוענק למשתתפי  , והאגודה לרפואה ולמשפט תל אביבתעודה מטעם אוניברסיטת     -תעודה

 . תוכניתשעמדו בחובות ה              

 הפקולטה למשפטים. ,תל אביב אוניברסיטת  :מיקום

 . 3//237ועד לתאריך   21:00-16:00בין השעות  ני,ימי ש, /2315/5החל מ  מועד:

)ניתן לשלם    ₪.  1,800  -למי שאינו חבר   ,  ₪  1,500  -לחברי האגודה לרפואה ולמשפט  :לימודהשכר  

 . בשלושה תשלומים(

 . (על פי תדריך * הגשת עבודה )ניתוח אירוע( הרצאותמה 80%) הרצאותנוכחות ב*   חובות הקורס:

 לפרטים והרשמה נא לפנות למשרדי האגודה לרפואה ולמשפט בישראל:   הרשמה:

 smli@013.net.ilמייל: ב . 9348607-03פקס: ב  .9348621-03בטלפון: 

 

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