27.6.2016
מלון דן אכדיה
הרצליה

08:30-09:00

מושב בוקר

09:00-09:05

הכנס השנתי

לחוות דעת רפואיות

התכנסות ורישום
דברי פתיחה

יו"ר הכנס :ד“ר אבי רובינשטיין ,עו“ד ,משרד עו“ד רובינשטיין-יקירביץ

09:05-09:30

חוות הדעת הרפואית; בין שני העולמות עולם הרפואה ועולם המשפט

09:30-10:00

הערכת משקל חוה"ד בתביעות נזיקין וביטוח בעיני המגשר

10:00-10:20

חוות הדעת הפסיכיאטרית :אתגרים ייחודיים ודרכי התמודדות

10:20-10:40

עיקר וטפל בחוות הדעת הנוירולוגית

10:40-11:00

טעויות בכתיבת חוות הדעת  -מה לא לעשות וכיצד להיבנות מטעויות של עורך חוות הדעת הנגדית

11:00-11:30

כיצד לכתוב חוות דעת רפואית לצרכים משפטיים בתחום האורתופדי

11:30-12:00

הפסקת קפה

ד“ר אבי רובינשטיין ,עו“ד ,משרד עו“ד רובינשטיין-יקירביץ

עו"ד דפנה רוזן זינגר ,שותפה בכירה במשרד ויסגלס אלמגור עו“ד ,בוררת ומגשרת
ד"ר עזגד גולד ,מנהל היחידה לפסיכיאטריה משפטית ,המרכז לבריאות הנפש ,באר יעקב

פרופ' עמוס קורצ'ין ,המרכז הרפואי ת”א ,בית הספר לרפואה ,אוניברסיטת ת“א
פרופ' יעקב סיון ,מנהל מכון ריאות ,טיפול נמרץ ילדים והמרכז לרפואת שינה ,המרכז הרפואי ת”א ע“ש סוראסקי
פרופ' נחום הלפרין ,המחלקה האורטופדית ,מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין

מושב צהריים

מנחה :עו"ד מיכל קרן ,משרד עו“ד רובינשטיין-יקירביץ
 12:00-12:20בדיקת כשירות לצוואה והחלטות כלכליות
ד"ר יפה לרמן ,מנהלת המערך הגריאטרי ,המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי
 12:20-12:40הבניית ההנמקה בחוות הדעת
ד"ר עודד שראל ,רופא ומשפטן ,אחראי על הכשרת רופאים בביטוח לאומי ומוביל הקמת תואר שני במשפטים לרופאים
 12:40-13:00חוות דעת רפואית משפטית בתחום הרפואה הפנימית כדוגמא מחלות הריאה – הקשיים והאתגרים
פרופ' אורן פרוכטר ,מנהל מחלקת ריאות ,המרכז הרפואי ע“ש אדית וולפסון ,בית הספר לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב
 13:00-13:20מבנה חוות הדעת בפגיעות עמוד שדרה ומשקל "השינויים הניווניים" בהדמיה בקביעת נכות
ד"ר אלון פרידלנדר ,מומחה גב ועמוד שידרה ,המחלקה האורטופדית ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
 13:20-13:40מחלות מקצוע  :1דחק נפשי כגורם למחלת הסוכרת
פרופ' מיכה רפופורט ,מנהל מחלקה פנימית ג’ מרכז רפואי אסף הרופא צריפין
 13:40-14:00מחלות מקצוע  :2קשר סיבתי בין אלרגיה למחלות ריאות ועור
ד"ר אבנר רשף ,יועץ מומחה בכיר ,המרכז לאנגיואדמה והיחידה לאלרגיה ואימונולוגיה ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
 14:00-14:30פאנל מומחים לאורטופדיה :עימות בין תובע לנתבע על גובה הנכות
פרופ‘ נחום הלפרין  -מטעם התובע
ד“ר אלון פרידלנדר  -מטעם הנתבע

14:30-15:15

ארוחת צהריים וסיום

עלות הרשמה
 הרשמה עד ה + ₪ 450 :25.6.2016-מע"מ
 הרשמה מה 26.6.2016-ועד יום הוועידה והתערוכה + ₪ 550 :מע“מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה03-7650504 :

מזכירות
הכנס

