برنامه تفضیلی نخستین کنگره بینالمللی حقوق سالمت
در زمینه «حقوق متقابل پزشک و بیمار»
 52و  52آذر 6932
روز اول :شنبه 6932/93/52
موضوع سخنرانی

ردیف

ساعت

1

8/00-8/11

2

8/11-8/00

0

سخنرانی رییس
8/00-8/51
دانشگاه آزاد اسالمی

تخصص

سخنران

قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران
دکتر علیرضا
جمشیدی

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی
دبیر علمی کنگره

دکتر احمد آذین

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان (خوراسگان)

5

8/51-9/00

سخنرانی شهردار
اصفهان

دکتر قدرتا...
نوروزی

حقوقدان و عضو هیأتعلمی

1

9/00-9/11

سخنرانی استاندار
اصفهان

دکتر محسن
مهرعلیزاده

استاندار اصفهان

6

9/11-9/00

سخنرانی رییس
دانشگاه

خانم دکتر طاهره
چنگیز

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7

9/00-9/51

سخنرانی رییس
کنگره

دکتر محمود
عباسی

دکترای حقوق پزشکی و فلوشیپ
اخالق زیستی ،معاون حقوق بشر و امور
بینالملل وزیر دادگستری

8

9/51-10/11

سخنرانی افتتاحیه

خانم دکتر لعیا
جنیدی

فوق دکترا حقوق تطبیقی ،استاد
دانشگاه تهران ،معاون حقوقی
رییسجمهور

10/11-10/00

گزارش برگزاری
کنگره و خیرمقدم

استراحت و پذیرایی

نشست تخصصی حق بر سالمت
هیأترییسه نشست :دکتر محمدحسن صادقی مقدم ،دکتر علیرضا یزدانیان ،دکتر محمد شریف شاهی ،پروفسور
فرانسوا ویاال ،پروفسور لئو روک
ردیف

ساعت

موضوع سخنرانی

سخنران

6

10/00-10/51

ارائه اطالعات و اخذ
رضایت در اعمال
پزشکی

پروفسورفرانسوا
ویاال

دکترای حقوق سالمت

2

10/51-11/00

مطالعه حق بر سالمت،
و بررسی مسؤولیت
مدنی پزشک ناشی از
تجهیزات پزشکی

دکتر علیرضا
یزدانیان

دانشیار دانشگاه اصفهان

0

11/00-11/11

دکترای حقوق عمومی و
واکاوی امنیت انسانی
دکتر آرین قاسمی پژوهشگر مرکز تحقیقات اخالق
در پرتو حق بر سالمت
و حقوق پزشکی

5

11/11-11/00

دکترای اخالق زیستی و
بررسی چالشهای
حقوق مراقبت سالمت دکتر فروزان اکرمی پژوهشگر مرکز تحقیقات اخالق
و حقوق پزشکی
در مهاجرین

1

11/00-11/51

کودکان در مرحله
پایانی زندگی

تخصص

پروفسور ژوستین
فونتانا

استاد دانشگاه مونپلیه

6

11/51-12/00

جایگاه «حق بر
سالمت» و دادخواهی
حمیدرضا حیدرپور
نسبت به آن در اسناد
بینالمللی

مدرس دانشگاه اصفهان

7

12/00-12/11

حق سالمت روان
اعضای خانواده در
نظام حقوقی ایران و
اسناد بینالمللی

فاطمه یوسفی
طوسی

کارشناس ارشد حقوق خانواده،
دادیار دادسرای عمومی و
انقالب

8

12/11-12/00

تعهدات و چالشهای
فراروی دولت در
تضمین حق بر سالمت

صادق تاریوردی

دانشجوی دکترای حقوق
عمومی دانشگاه عالمه و قاضی
دادگستری

9

12/00-10/00

نماز و نهار

نشست تخصصی حقوق سالمت
هیأترییسه نشست :دکتر سیدمهدی عالمه ،دکتر منوچهر توسلی نائینی ،دکتر علیرضا فصیحیزاده ،دکتر لیال
رییسی ،پروفسور واالری اولیش
ردیف

ساعت

موضوع سخنرانی

1

10/00-10/51

کاربست حقوق
مصرفکننده در حقوق
سالمت

2

10/51-15/00

جنبههای قانونی حوزه
سالمت

0

15/00-15/11

حقوق سالمت کودکان

5

15/11-15/00

رابطه حق بر سالمت و
حقوق سالمت

1

چارچوب حقوقی اعمال
15/00-15/51
پزشکی

دکترای حقوق سالمت دانشگاه
پروفسور لئو روک
مونپلیه

6

حق بر سالمت و تکلیف
 15/51-11/00پزشکان ایرانی در قبال
سالمت معنوی مراجعان

دکتر حسامالدین دستیار اخالق پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
ریاحی

7

عدالت و تبعیض در نظام
11/00-11/11
سالمت

داروساز ،کارشناس ارشد
حقوق بشر ،دستیار گروه
اخالق پزشکی شهید بهشتی

8

قتل عمد ،ناشی از ترک دکتر محمدابراهیم
11/11-11/00
شمس ناتری
فعل

9

سخنران

تخصص

دکتر محمد شریف استادیار حقوق عمومی دانشگاه
آزاد اسالمی ـ واحد خوراسگان
شاهی
پروفسور والری
اولیش

استاد دانشگاه بورن

مدیر گروه حقوق بشر دانشگاه
دکتر محمدمهدی
مفید و معاون پژوهشی مرکز
مقدادی
فقهی ائمه اطهار علیهمالسالم

دکتر نوید رهبر

دکتر کورش
دلپسند

11/00-16/00

پرسش و پاسخ

16/00-16/11

استراحت و پذیرایی

دکترای حقوق خصوصی،
معاونت آموزشی مرکز
تحقیقات اخالق و حقوق
پزشکی

دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه تهران

نشست تخصصی حمایت قانونی از بیماران خاص
هیأترییسه نشست :دکتر محمدمهدی مقدادی ،دکتر محمدرضا انصافداران ،دکتر آرش قدوسی ،پروفسور
برونو پی ،پروفسور لورانس الرژانته
ردیف

ساعت

موضوع سخنرانی

سخنران

1

حمایت از اراده بیماران
16/11-16/00
دارای اختالل روانی

پروفسور پل ورون

2

رعایت حقوق کودکان
16/00-16/51
بستری در بیمارستان

دکتر عباس
عباسزاده

0

واکاوی حق درمان
کودکان مبتال به
 16/51-17/00بیماریهای صعبالعالج دکتر مریم جوادپور
و ارتباط آن با حق
سالمت
چارچوبهای قانونی
جدید شخص معتمد پروفسور ژولی لئونارد
بیمار

5

17/00-17/11

1

تأملی نو در راستای
حمایت از کودکان
 17/11-17/00معلول ناشی از خطای
در تشخیص قبل از
تولد

تخصص
دکترای حقوق خصوصی و
استاد دانشگاه آلزاس
استاد دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی

استادیار گروه فقه و مبانی
حقوق اسالمی

استاد دانشگاه لورن

الهه پارسا

دانشجوی دکترای حقوق
خصوصی دانشگاه آزاد یزد

6

17/00-17/51

حمایت قانونی از
بیماران خاص

بهناز وحید یگانه

کارشناس ارشد حقوق جزا و
جرمشناسی

7

17/51-18/00

بیماران خاص و
ضرورت حمایتهای
قانونی

دکتر مصطفی
مظفری

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

6

18/00-18/00

پرسش و پاسخ

نشست تخصصی تحول نظام سالمت
هیأترییسه نشست :دکتر عباس عباسزاده ،دکتر حیدریان ،دکتر سعید نظری توکلی ،پروفسور ژوستین
فونتانا ،ژولی لئونارد
ردیف

ساعت

1

8/00-8/51

2

8/51-9/00

موضوع سخنرانی

تخصص

سخنران

سالمتی در سالمندی از دکتر سعید نظری
توکلی
نظر فقه اسالمی

استاد دانشگاه تهران

بررسی میزان رضایتمندی
بیماران بستری از طرح
تحول نظام سالمت در
بیمارستان شهید محمدی
شهر بندرعباس در سال
1091

نرگس هاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد
پرستاری داخلی جراحی

0

9/00-9/11

حدود افشای اسرار بیمار
در تیم پزشکی

پروفسور برونو پی

استاد دانشگاه نانسی

5

9/11-9/00

تأثیر فضای اخالقی به
نحوه برقراری ارتباط در
محیطهای درمانی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
دکتر فریبا برهانی
شهیدبهشتی

1

9/00-9/51

بررسی تأثیر تحول نظام
سالمت در دولت یازدهم

کارشناس ارشد حقوق
بینالملل و پژوهشگر مرکز
تحقیقات اخالق و حقوق
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

غزاله دهقانی

6

9/51-10/11

پرسش و پاسخ

7

10/11-10/00

استراحت و پذیرایی

نشست تخصصی سهمخواری در پزشکی
هیأترییسه نشست :دکتر علیرضا جمشیدی ،دکتر احمد موحدیان عطار ،پل ورون ،دکتر امیر سماواتی پیروز،
دکتر علیرضا میرکمالی
ردیف

ساعت

موضوع سخنرانی

سخنران

تخصص

امکانسنجی جرمانگاری
سهمخواری در پزشکی
( 10/00-10/51مطالعه تطبیقی حقوق
جزای پزشکی ایران و
آمریکا)

مجتبی زارع

کارشناس ارشد حقوق جزا و
جرمشناسی

2

سهمخواری در پزشکی و
 10/51-11/00بررسی سیاست تقنینی
ایران در قبال آن

اکبر زمانزاده

دکترای حقوق کیفری و
جرمشناسی و مدرس دانشگاه

0

سهمخواری پزشک در
مدیر گروه و عضو هیأتعلمی
آزمایشگاهها در پرتو
دکتر امیر سماواتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 11/00-11/11جرایم بازار اوراق بهادار؛
پیروز
کرج
جرمانگاری
نادیدهانگاشتهشده

1

5

11/11-12/00

پرسش و پاسخ

1

12/00-10/00

نماز و نهار

نشست تخصصی حقوق متقابل پزشک و بیمار
هیأترییسه نشست :دکتر عباس کریمی ،دکتر فریبا برهانی ،دکتر محمدصادق احمدی ،دکتر فروزان اکرمی ،دکتر
آرین قاسمی
ردیف

1

ساعت

موضوع سخنرانی

سخنران

بررسی تطبیقی اصل
رضایت آگاهانه در
دکتر محمود عباسی
10/00-10/51
آزمایشهای
تشخیصی قبل از تولد
استفاده از داروهای
ممنوعه در نظام
سالمت کانادا

پروفسور لورانس
الرژانته

2

10/51-15/00

0

پذیرش نظریه خطا
در قانون مجازات
اسالمی  ،1092گامی
15/00-15/11
مثبت در جهت
حقوق متقابل پزشک
و بیمار

دکتر علیرضا
میرکمالی

5

بررسی میزان آگاهی
و نحوه نگرش پرسنل
مجتمع بیمارستانی
15/11-15/00
امام خمینی درباره
منشور حقوق بیمار
در سال 1096

مهناز نظری

1

توجه به مصلحت و
تشخیص عدم
ضرورت در دعاوی
15/00-15/51
جراحی زیبایی ،عامل
انقالب نوع تعهد
پزشک

سحر لَلهخانی

6

بررسی تطبیقی
حمایت کیفری از
حق بر سالمت مادر و
15/51-11/00
نوزاد در قوانین
جزایی ایران ،آلمان،
فرانسه و ترکیه

حسین قاضیزاده

تخصص
دکترای حقوق پزشکی و
رییس انجمن علمی حقوق
پزشکی ایران

استاد دانشگاه مونترال

استادیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی،
دکترای حقوق جزا و
جرمشناسی

کارشناس ارشد فناوری
اطالعات سالمت دانشگاه علوم
پزشکی تهران

دانشجوی دکترای حقوق
خصوصی

کارشناس ارشد حقوق بشر و
وکیل پایه یک دادگستری

7

بررسی سیر تحول در
ثبت اختراعات مرتبط
11/00-11/11
با دی.ان.ای در
پرتوی حقوق بیماران

دکتر محمدحسین
عرفانمنش

8

بررسی رابطه سالمت
روانی پزشک با
11/11-11/00
اجتناب از ارتکاب
جرایم پزشکی

هاله کریمیان

9

مطالعه قاعده مقابله
با خسارت در حقوق
پزشکی و تأثیر
11/00-11/51
باورهای دینی در
اعمال قاعده

منصور خاکپور

10

11/51-16/11

پرسش و پاسخ

11

16/11-16/00

استراحت و پذیرایی

رییس مرکز ملی آموزش
مالکیت فکری
کارشناس ارشد حقوق جزا و
جرمشناسی و پژوهشگر مرکز
تحقیقات اخالق و حقوق
پزشکی
دانشجوی دکترای حقوق
خصوصی و پژوهشگر مرکز
تحقیقات اخالق و پزشکی

نشست تخصصی حقوق بیمه سالمت و منشور حقوق بیمار
هیأترییسه نشست :دکتر علیاکبر جعفری ندوشن ،دکتر احمدرضا مساح ،دکتر حمید رحمانی منشادی،
دکتر محمد کتابی ،دکتر سیدعلی ناجی
ردیف

ساعت

موضوع سخنرانی

سخنران

1

بررسی پوشش بیمه
 16/00-16/51مضاعف در حقوق بیمه
سالمت

2

حقوق بیمه سالمت از دکتر حمید رحمانی
16/51-17/00
منشادی
منظر فلسفه حقوق

0

دکتر علیاکبر
جعفری ندوشن

تخصص
استادیار دانشگاه یزد

استادیار دانشگاه یزد

بررسی میزان رعایت
قلمرو و حقوق بیمار در
بیماران مراجعهکننده به
17/00-17/11
بیمارستانهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد

زیبا رییسی

استاد گروه مامایی دانشکده
پرستاری مامائی دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد

5

آگاهی بیماران از حقوق
17/11-17/00
خود

زهرا محبی دهنوی

کارشناس ارشد مامایی

1

بررسی رابطه پزشک ـ
بیمار با میزان انتظارات
برآوردهشده بیمار در
فرایند درمان در
17/00-17/51
کلینیکهای ویژه تحت
پوشش دانشگاه علوم
پزشکی کرمان در سال
1095

یوسف شعبانی

6

تبیین دیدگاه دستیاران
 17/51-18/00پزشکی از حقوق معنوی سیدهزهرا نهاردانی
بیمار یک مطالعه کیفی

7

نگاهی به بیمه سالمت
 18/00-18/11ورزشکاران در نظام
حقوقی ایران

8

18/11-18/51

9

18/51-19/11

مسعود زنگنه

دانشجوی دکترای مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی،
علوم پزشکی کرمان

دانشجوی دکترای آموزش
پزشکی
کارشناس ارشد حقوق
مالکیت فکری

پرسش و پاسخ
سخنرانی اختتامیه

معاون حقوق بشر و امور
دکتر محمود عباسی
بینالملل وزارت دادگستری

