CPCP-SRU

Atelier de lucru
“Cum ne aparam in situatiile de malpraxis medical?”

Casa Adam Muller Gutenbrun, Timişoara
20 martie 2014 respectiv 21 martie 2014

CPCP-SRU
Vǎ invitǎm sǎ luaţi parte la

Atelierul de lucru
“Cum ne aparam in situatiile de malpraxis medical?”.
Durata cursului este de o zi – în intervalul orar 09:00-18:00.
Insistam pentru participarea Dvs. pe întreaga duratǎ de desfǎşurare
a evenimentului. Se organizeazǎ 2 ateliere, unul în 20 martie 2014,
celǎlalt în 21 martie 2014, care se adreseazǎ medicilor de
specialitate chirurgicalǎ sau ATI.
Dacǎ doriţi sǎ participaţi, vǎ rugǎm sǎ vǎ înscrieţi, sǎ achitaţi taxa
de participare şi sǎ trimiteţi dovada de platǎ pe adresa de e-mail
ebernad@yahoo.com, pânǎ cel târziu în 25.02.2014.
Numǎrul de participanţi/atelier este limitat.
Detalii legate de alte cursuri organizate anterior puteţi gǎsi pe
site-ul http://www.medright.ro/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date necesare pentru efectuarea platilor
Centrul de Prevenire si Combatere a Problemelor Legate de Sanatatea Reproductiva Umana
Adresa : Timisoara, str. Mar. Averescu 104b, ap. 2
CIF : 26236480
In loc de J : Certif. 126/11.11.2009
CONT : RO06 BTRL 0360 1205 T298 90XX
Banca Transilvania

CPCP-SRU

PROGRAM

Lector: Dr. Andrei Nanu – Sef de Lucrari asociat la UMF
“Carol Davila”
09.00 – 10.00 Definitia malpraxisului. Limitele raspunderii medicului si a
institutiei medicale
10.00 – 11.00 Vulnerabilitatile practicii medicale. Studiul MedRight.
11.00 – 11.30 Pauza
11.30 – 13.00 Tehnici de prevenire a acuzatiilor de malpraxis (i) – studii de caz,
utilizarea documentelor legale, comunicarea cu pacientii, relatia cu terti
profesionisti din domeniul sanitar, aspect procedurale
13.00 – 13.30 Pauza
13.30 – 15.30 Tehnici de prevenire a acuzatiilor de malpraxis (ii) – studii de caz,
utilizarea documentelor legale, comunicarea cu pacientii, relatia cu terti
profesionisti din domeniul sanitar, aspect procedurale
15.30 - 16.00 Pauza
16.00 – 17.00 Managementul acuzaţiei de malpraxis. Negocierea asigurǎrii de
malpraxis
17.00 – 17.30 Discuţii. Test de evaluare finalǎ.

CPCP-SRU
Taxa de participare: 400 ron
Aceasta suma include:
- accesul la atelierul de lucru
- suportul de curs
- setul de formulare
- un exemplar al cartii „Malpraxisul medical - 7 instructiuni de siguranta”
- acces partial la Serviciul de Aparare Medicala Medright timp de 3 luni (nu se
acorda serviciile de reprezentare legala)
- accesul la coffee breakuri si la masa de prinz

Manifestarea va fi creditatǎ CMR

Contact
Elena Bernad
tel. 0040-748-331321
e-mail: ebernad@yahoo.com

