Anunţ preliminar
Societatea de Științe Juridice și Sănătatea Media Group, în parteneriat cu
Camera de Comerț și Industrie a României vă invită la conferința:

Malpraxis medical
- cauze și soluții juridice Palatul Camerei de Comerț și Industrie a României, Amfiteatrul Al. I. Cuza
București, 31 octombrie 2013
DATA EVENIMENTULUI: 31 octombrie 2013
LOCAŢIE: București
SITE-UL EVENIMENTULUI: www.malmed.ro
ORGANIZATORI: Societatea de Științe Juridice și Sănătatea Media Group
Evenimentul reunește medici și profesioniști ai dreptului (judecători, procurori,
avocați), într-o dezbatere cu cărțile pe față.
În știința medicală, progresul s-a afirmat în mod spectaculos. Concomitent, au
progresat metodele îngrijirilor medicale și au fost introduse, în uz cotidian,
aparatură și substanțe tot mai performante. Tehnicile chirurgicale devin tot mai
puțin invazive. O consecință neprevazută a fost multiplicarea surselor de prejudicii
care exclud vinovăția medicului.
În practica îngrijirilor medicale, apar situații în care pacientul se adresează
medicului pentru o patologie mai mult sau mai puțin gravă, dar care, după
îndeplinirea actului medical suferă de o cu totul altă maladie, aparent fără
legătură cu starea de sănătate inițială a pacientului.
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Această situație, în mod uzual denumită alea medical se poate defini ca un
element aleatoriu, independent de voința umană, care se produce prin
conjugarea mai multor evenimente imprevizibile.
Pentru a face față acestui alea medical, jurisprudența a extins și la domeniul
răspunderii civile medicale obligația de securitate.
Datorită imensei sale diversități, răspunderea civilă medicală este originală și
incomparabilă.
Răspunderea civilă contractuală intervine pentru a sancționa neîndeplinirea sau
greșita îndeplinire a unei obligații de mijloace. Răspunderea se bazează pe dovada
culpei, a unei greșeli profesionale.
În general, culpa medicală se definește ca o încălcare a unei îndatoriri sau obligații
juridice. Ea presupune că medicul nu și-a îndeplinit obligațiile sau a încălcat o
interdicție aducând atingeri integrității corpului uman ori nu a obținut prealabilul
consimțământ al pacientului. Alteori nu și-a îndeplinit obligația de a acorda
îngrijiri conștiincioase, atente și conforme științei.
Calificarea răspunderii medicului ca fiind contractuală nu împiedică antrenarea
răspunderii civile delictuale a medicului în acele împrejurari, dacă nu s-a încheiat
niciun contract pentru că pacientul nu era conștient.
Accidentele medicale, afecțiunile iatrogene și infecțiile nozocomiale pot fi reunite
sub denumirea de evenimente aleatorii având ca punct comun imprevizibilitatea,
irezistibilitatea și caracterul exterior.
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Prof. univ. dr. Florian POPA

președinte Comisia de Disciplină a
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Prof. univ. dr. Monica POP

Manager Spitalul Clinic de Urgențe
Oftalmologice București
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Catedra de Chirurgie Generală a UMF
“Carol Davila” din București; Șef secție
Chirurgie Generală din cadrul Spitalului
M.A.I. “Dimitrie Gerota” din București;

Dr. Sorin PĂUN

Medic expert în cadrul departamentului
de Jurisdicție Profesională a Colegiului
Medicilor din București; Medic primar
chirurg, Spitalul Clinic de Urgență
București
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Autorul cărții: Dreptul sănătății. Frontul
comun al medicului și juristului.
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urmărire
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şi
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Jud. Ionica NINU

Judecător Tribunalului București.
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COMITETUL ORGANIZATORI:
Dr. Andrei SĂVESCU

Președinte Executiv Societatea de Științe
Juridice

Dr. Simona VLĂDICĂ

Director Sănătatea Media Grup

Alice SĂVESCU

Medic

Laurențiu PETRE

Director JURIDICE.ro

TEMATICA CONFERINȚEI:
Contractul de îngrijire medical, temeiul juridic al terapiei culpei medicale Tematica este în lucru.

Taxa de participare
400 lei + TVA (acces înregistrare video inclus)
Pentru mai mulți participanţi din aceeaşi instituție se acordă o reducere de 15%
(340 lei + TVA)

Taxa de participare va fi achitată prin:
Transfer bancar în contul Sănătatea Media Group, cu menţiunea: taxă participare
– Conferință Malpraxis Medical. Cauze și soluții juridice.
Banca Raiffeisen
Cont: RO33RZBR0000060007370635
Cod fiscal: RO16920782

S.C. SĂNĂTATEA MEDIA GROUP S.R.L.,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18122/09.11.2004, cod fiscal RO16920782,
cu punct de lucru in orașul Otopeni, strada Cîmpului nr.20E, camerele 3 și 8, având sediul în Bucureşti, Str. Bîrnova
nr.5, bl.M117, sc.1, et. 1, ap.6, sector 5, tel 0733/107629
Cont RO33RZBR0000060007370635
e-mail: office@sanatateamediagroup.ro

Înscrierea se validează în urma confirmării plăţii, dovada achitării trebuie
trimisă obligatoriu pe email la adresa comunicare@sanatateamediagroup.ro
Taxa de participare include: cafea, apă, băuturi răcoritoare, gustări reci și
produse de patiserie
Numărul locurilor este limitat, iar rezervarea fermă se face în momentul
achitării taxei de participare.
Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la numerele de
telefon
0752.231.577,
0752.231.573
şi
pe
adresa
de
e-mail
comunicare@sanatateamediagroup.ro.
Informaţii suplimentare gasiţi şi pe site-ul evenimentului: www.malmed.ro
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