22.5.17
להשתתף ב-
אלפא-ביו טכ .מזמינה אותך
ערב עיון בנושא הימנעות מסיבוכים במרפאת השיניים ורשלנות רפואית בתחום רפואת השיניים.

ערב עיון בנושא רשלנות רפואית
והימנעות מסיבוכים בתחום רפואת השיניים

רשלנות רפואית בתחום רפואת השיניים עו"ד ,ד"ר ישראל שרר
רופא שיניים ועורך דין ,חבר לשכת עוה"ד משנת .2010

במהלך השנים האחרונות אנו ערים למגמה הולכת וגוברת של הגשת תביעות בתחום
הרשלנות הרפואית ,כשאחד התחומים המובילים במספר התביעות העולה ,הוא
תחום רפואת השיניים .בערב העיון נבחן כיצד ניתן להקטין את הסיכון של רופא
השיניים וכיצד ניתן להקטין את הסיכון שלו להגיע לכתליו של בית המשפט כנתבע.
נסקור את הדרכים באמצעותן יכול הרופא להגן על עצמו מפני הגשת תביעה ,ומה
עליו לעשות במקרה בו כבר הוגשה תביעה נגדו ,או במקרה בו פנה אליו עו"ד המייצג
את התובע הפוטנציאלי.

המפגש יתקיים במרכז ההדרכה אלפא -ביו טכ .ביום שני ה  22.5.2017החל מהשעה 17:00
למעוניינים ניתן להירשם מראש לסיור במפעל שיחל בשעה 16:30

הימנעות מסיבוכים במרפאת השיניים ,ד"ר מיכאל אבא

מתמחה בכירורגית פה ולסת בבית חולים ברזילי
משנתרב.2004
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ובעולם.
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רשלנות רפואית בתחום
רפואת השיניים
עו"ד ,ד"ר ישראל שרר
רופא שיניים ועורך דין ,חבר לשכת עוה"ד
משנת 2010

עו"ד ,ד״ר ישראל שרר סיים את לימודי רפואת השיניים בשנת  ,1993ועסק בתחום כרופא
שיניים פעיל עד שנת  .2009בשנת  2009סיים את לימודי המשפטים והתמחה במחלקה
המשפטית של חברת מדנס .משנת  2010ועד היום טיפל עו״ד ,ד"ר שרר במאות תביעות
שעניינן רשלנות ברפואת שינים ובהגנה על רופאים ומרפאות שכנגדם הוגשו תביעות.
במהלך השנים האחרונות אנו ערים למגמה הולכת וגוברת של הגשת תביעות בתחום
הרשלנות הרפואית ,כשאחד התחומים המובילים במספר התביעות העולה ,הוא תחום
רפואת השיניים.
בערב העיון נבחן כיצד ניתן להקטין את הסיכון של רופא השיניים להגיע לכתליו של בית
המשפט כנתבע.
נסקור את הדרכים באמצעותן יכול הרופא להגן על עצמו מפני הגשת תביעה ,ומה עליו
לעשות במקרה בו כבר הוגשה תביעה נגדו ,או במקרה בו פנה אליו עו"ד המייצג את
התובע הפוטנציאלי.
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