املؤجمرالدولي للمستشفى السلطاني
املسئىليه الطبيت ( اللانىن والطب ) من  /13-12إبريل  2019/بمركزعمان الدولي للمعارض
واملؤجمراث
الخىكيذ
7:30-7:00

اليىم

الذائرة املىظمت ( دائرة ألاعمال اللاهىهيت )

الدسجيل
الجلست ( : )1املسئىليت الناشئت عن مزوالت مهنت الطب واملهن املساعدة
رئيط الجلضت  :صعادة الذهخىر  /خالذ بن صالم الضعيذي – أمين عام مجلط الذولت.

8:20-8:00

الجمعه
2018/4/12

8:45 -8:20

الىركت ألاولى  :املسئىليت املدنيت عن مزوالت مهنت الطب واملهن املساعدة
املخحذر :الذهخىر  /عمر دمحم شىري – كاض ي إصخئىاف محىمت الضيب
الىركتالثانيت  :املسئىليت إلاداريت لشاغلي الىظائف الطبيت واملهن املساعدة
املخحذر :املضدشار عبذ العظيم املرس ي -املضدشار اللاهىوي لىزارة الصحت

9:10-8:45

الىركتالثالثت  :املسئىليت الجزائيت ملزاولي مهنت الطب واملهن املساعدة
املخحذر الذهخىر :راشذ بن حمذ البلىش ي – عميذ وليت الحلىق بجامعت الضلطان كابىش

10:00-9:10

مناكشت
إستراحت
الجلست ( : )2إلتزاماث ألاطباء والفئاث املساعدة ججاه املريع

10:00-11:00

رئيط الجلضت  :صعادة الذهخىر  /دمحم بن إبراهيم السدجالي -رئيط جمعيت املحاميين العماهيت.
11:20-11:00

الىركت ألاولى  :إلادعاء العام ودوره في كظايا مزوالي مهنت الطب واملهن الطبيت املساعدة
املخحذر :إبراهيم بن أحمذ الحبس ي _ رئيط إدعاء عام

11:45-11:20

الىركتالثانيت  :النظرة اللانىنيت في كظايا الطب الشرعي والجنائي في إثباث ألاخطاء الطبيت
املخحذر الذهخىر :كيط جميل اللضىش – إصدشاري الطب الشرعي والجىائي

12:10-11: 45
13:00-012:1
13:00-14:00
14:00-15:00

اليىم

الخىكيذ
|Page1

الىركتالثالثت  :طبيعت إلتزام ألاطباء والفئاث املساعدة .
املخحذر :الذهخىر  /صيف بن راشذ الهىائي – خبير كاهىوي في هيئت الىزائم واملحفىظاث

مناكشت
وجبت الغداء مع الصالة
ثاضيت مشيلت من كضاة وأطباء ومحامين للفصل في كضيت جخعلم بخطأ طبي  ،وحعلذ
محاهمت إفر
المحاهمت في جلضخين  ،ألاولى ًُذان فيها الطبيب  ،والثاهيت ًُ :برأ فيها طبيب

الدائرة املنظمت ( دائرة ألاعمال اللانىنيت )

املؤجمرالدولي للمستشفى السلطاني
املسئىليه الطبيت ( اللانىن والطب ) من  /13-12إبريل  2019/بمركزعمان الدولي للمعارض
واملؤجمراث
7:30-7:00

الدسجيل
الجلست ( : )4التطبيم اللظائي للمسئىليت الطبيت
رئيط الجلضت  :صعادة الذهخىر  /خالذ بن صالم الضعيذي – أمين عام مجلط الذولت.

8:20-8:00

الضبذ
2018/4/13

8:45 -8:20

9:10-8:45
10:00-9:10
11:00-10:00

الىركت ألاولى  :إستعراض بعع التطبيلاث وأحكام اللظاء بشأن املسئىليت الطبيت
املخحذر فضيلت الذهخىر  :صعيذ بن مصبخ الغريبي -رئيط محىمت إصخئىاف البرًمي
الىركتالثانيت  :نحى كظاء متخصص في ألاخطاء الطبيت .
املخحذر الذهخىر :أحمذ بن صعيذ الجهىري – رئيط إدعاء عام صابم ومحامي ومضدشار كاهىوي
الىركتالثالثت  :دور اللجنت العليا لألخطاء الطبيت في إثباث الخطأ الطبي من عدمه وآليت
عملها
املخحذر الذهخىر :عبذهللا بن هىيشل العاصمي رئيط اللجىت العليا لألخطاء الطبيت
مناكشت

إستراحت
الجلست ( : )5التعىيع عن الخطأ الطبي والتأمين طد املسئىليه
رئيط الجلضت  :صعادة الذهخىر  /دمحم بن إبراهيم السدجالي .

11:20-11:00

11:45-11:20
12:10-11:45

الىركت ألاولى  :دور و إلتزاماث صندوق التعىيظاث عن ألاخطاء الطبيت
املخحذر الذهخىر  :عبذهللا بن ًحيى املعمري – مذًر صىذوق ألاخطاء الطبيت
الىركتالثانيت  :التأمين الصحي الخاص والتأمين طد املسؤوليت الطبيت  :عناصرة وحدوده
املخحذر الذهخىر :مبارن بن عبذهللا امللبالي -أصخار اللاهىن املذوي بيليت البرًمي ومحامي لذي
املحىمت العليا
الىركتالثالثت  :الجمعيت الطبيت العمانيت ودورها في جىفيرالحمايت اللانىنيت لألطباء .
املخحذر الذهخىر :وليذ بن خالذ السدجالي -رئيط الجمعيت الطبيت العماهيت

13:00-12:15

مناكشت
وجبت الغداء مع الصالة

15:00-14:00

ثاضيت مشيلت من كضاة وأطباء ومحامين للفصل في كضيت جخعلم بخطأ طبي  ،وحعلذ
محاهمت إفر
المحاهمت في جلضخين  ،ألاولى ًُذان فيها الطبيب  ،والثاهيت ًُ :برأ فيها طبيب

14:00-13:00
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