برنامج مؤتمر
"الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور
إسالمي
 10ربيع األول 1341هـ  11 – 11 -ديسمبر
1016م



االفتتاح



السالم الوطني – القرآن الكريم.



كلمة ممثل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح "حفظه هللا

)(10.00 – 9.00

ورعاه"


كلمة معالي الدكتور عبدالسالم العبادي.
أمين مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة



كلمة معالي الدكتور أحمد الهاشمي
ممثل جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن عبدهللا العوضي
رئيس المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.

اليـوم األول
األثنين 1016/11/11م

)(12,30 – 10,30

الجلسة العلمية األولى :
رئيس الجلسة :د .عبدالرحمن عبدهللا العوضي
 :علي يوسف السيف
المــــقــــــرر

الحــق فـي الحيــاة والكرامة اإلنسانية ..رؤية إسالمية ومدى التزام الدول العربية
بحقوق المرضى
 - 1الدكتور عبدالحميد مدكور
"الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية ..رؤية إسالمية"
 -1الدكتور أحمد رجائي الجندي
المناقشات
استراحة وصالة الظهر
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)(11,00 – 10,30
)(11,30 – 11,00
)(12,00 – 11,30
)(12,30 – 12,00

الجلسة العلمية الثانية
رئيس الجلسة:

ِ:

)(14,00 – 12,30

د .أكمل الدين إحسان أوغلو
 :محمد عبدهللا الصواط

المــــقــــــرر

حق المريض في العناية الطبية وحفظ كرامته وذويه والتزام الطبيب في العالج من
منظور إسالمي

)(12,50 – 12,30

 – 1الدكتور عالء غنام
"حقوق المرضى من منظور شامل لحقوق اإلنسان"
 -1الدكتور حامد أبو طالب
"الحق في العناية الطبية وحفظ كرامة المريض وأهله من منظور إسالمي"
 -4الدكتور محمد عبدهللا الصواط
"الحق في العناية الطبية وحفظ كرامة المريض وذويه من منظور إسالمي"
المناقشات
استراحة وغداء وصالة العصر

)(13,10 – 12,50
)(13,30 – 13,10
)(14,00 – 13,30
)(15,30 – 14,00
)(17,00 – 15,30

الجلسة العلمية الثالثة :
رئيس الجلسة:

المستشار عبدهللا العيسى
 :سيد محمود عبدالرحيم مهران

المــــقــــــرر

ما مضمون التزام الطبيب في العالج من منظور إسالمي

)(15,50 – 15,30

 -1الدكتور محمود اليماني
" مضمون التزام الطبيب في العالج من منظور إسالمي"
 -1الدكتور سيد محمود عبدالرحيم مهران
"ما مضمون التزام الطبيب بالعالج من منظور إسالمي"
 -4د .محمد النجيمي
"حقوق المريض في التداوي"
المناقشات

)(16,10 – 15,50
)(16,30 – 16,10
)(17,00 – 16,30
)(18,50 – 17,00

الجلسة العلمية الرابعة :
رئيس الجلسة:

د .حسين الجزائري

المــــقــــــرر

 :أحمد عبدالعليم

حق المريض في معرفة وضعه الصحي واحترام خصوصياته وحقوق مرضى
الطوارئ وحرية اإلذن
الطبي من منظور إسالمي
 – 1الدكتور توفيق نور الدين
إسالمي"
"الحقوق وااللتزامات الصحية للمرضى من منظور
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)(17,20 – 17,00

 – 1الدكتور محمد علي البار

)(17,40 – 17,20

"الحقوق وااللتزامات الصحية للمرضى من منظور إسالمي"
 -4الدكتور حسن الشاذلي

)(18,00 – 17,40

"حقوق المرضى ومرضى الطوارئ الطبية في الرعاية الجيدة والحصول
على اإلذن الحر المستنير والحاالت التي يسقط عنها اإلذن"
 -3الدكتور عبدالرحمن الجرعي

)(18,20 – 18,00

"حقوق المرضى ومرضى الطوارئ الطبية في الرعاية الجيدة والحصول
على اإلذن الحر المستنير والحاالت التي يسقط عنها اإلذن"
المناقشات

)(18,50 – 18,20

اليـوم الثـانـي
الثالثاء 1016/11/10م

)(10,20 – 08,30

الجلسة العلمية الخامسة :
رئيس الجلسة:

د .محمد خيري عبدالدايم

المــــقــــــرر

 :د .عبدالقاهر قمر

حقوق المرضى في السالمة المكانية والعالجية من منظور إسالمي
 – 1الدكتورة بثينة المضف

)(08,50 – 08,30

"حقوق المرضى وجودة الخدمات الصحية"
-1الدكتور عبدالكريم أبو سماحة

)(09,10 – 08,50

"الضمانات المطلوبة للتأكد من سالمة المرضى أثناء العالج"
 -4الشيخ أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

)(09,30 – 09,10

"حقوق المرضى في السالمة المكانية والعالجية"
 -3الدكتور سلطان العلماء

)(09,50 – 09,30

"حقوق المرضى في السالمة المكانية والعالجية"
المناقشات

)(10,20 – 09,50

4

)(12,40 – 10,20

الجلسة العلمية السادسة:
رئيس الجلسة :د .عبدالسالم العبادي
المــــقــــــرر

:

د .ماجد السطوحي

دور مؤسسات المجتمع المدني في تعميق االلتزام بحقوق المرضى الصحية
والتزاماتهم من منظور إسالمي

)(10,40 – 10,20

 – 1الدكتور محمد خيري عبدالدايم
"دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق وااللتزامات الصحية للمريض
والتزاماتهم من منظور إسالمي"
 -1الدكتور هاشم أبو حسان
"دور المجتمع المدني في تحقيق الخدمة والرعاية الصحية للمرضى"
 -4الدكتور عجيل الطوق
"دور المجتمع المدني في تعميق االلتزام بحقوق المرضى والتزاماتهم من منظور
إسالمي"

)(11,00 – 10,40
)(11,20 – 11,00
)(11,40 – 11,20
)(12,00 – 11,40

 -3الدكتور أسامة العبد
"دور المجتمع المدني في تعميق االلتزام بحقوق المرضى والتزاماتهم من منظور
إسالمي"

)(12,30 – 12,00
)(13,00 – 12,30

 -5الدكتور عبدهللا النجار
"دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وترسيخ حقوق المريض"
المناقشات

)(16,00 – 13,00

استراحة وصالة الظهر
الجلسة العلمية السابعة :
رئيس الجلسة :المستشار سري صيام
المــــقــــــرر

:

)(13,20 – 13,00

د .مأمون المبيض

حقوق المرضى الدينية وواجباتهم والعناصر األساسية للنجاح
 – 1الدكتور عبدالقاهر قمر

)(14,00 – 13,40

"حقوق المرضى المسلمين الدينية"
 – 1الدكتور ماجد عبدالكريم السطوحي
"واجبات المرضى وذويهم نحو أفراد الهيئة الطبية والحفاظ على ممتلكات المكان"
 – 4الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن
"العناصر القوية لنجاح برنامج حقوق المرضى في المنشآت الصحية"
المناقشات

)(13,40 – 13,20
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)(14,30 – 14,00
)(16,00 – 14,30

الجلسة العلمية الثامنة :
رئيس الجلسة:

)(18,10 – 16,00

د .عادل الفالح

المــــقــــــرر

 :د .عالء غنام

الحقوق الخاصة لبعض الفئات:

هل يجوز نقل رحم امرأة ألخرى ال تحمل (بسبب عيب في الرحم) من منظور
إسالمي
)(16,20 – 16,00

 – 1الدكتور جمال أبو السرور
"الحقوق وااللتزامات الصحية للمرضى من منظور إسالمي"
"هل من حق المرأة ذات رحم ال يمكن أن تحمل زرع رحم امرأة أخرى"

)(16,40 – 16,20

-1الدكتور حسن جمال
"حق المرأة في زراعة الرحم أخرى منظور طبي إسالمي"

)(17,00 – 16,40

 -4الدكتور عجيل النشمي
"هل يجوز نقل رحم امرأة ألخرى ال تحمل (بسبب عيب في رحمها)"

)(17,20 – 17,00

 -3الدكتور محمد نعيم ياسين
"التبرع بالرحم لزراعته في امرأة ليس لها رحم لغرض اإلنجاب"

)(18,10 – 17,20

المناقشات

اليـوم الثالث
)(10,20 – 08,30

األربعاء 1016/11/11م
الجلسة العالمية التاسعة :
رئيس الجلسة:
المــــقــــــرر

 :د .علي مشعل

حقوق المرضى النفسيين والمدمنين من منظور إسالمي
)(08,50 – 08,30

 – 1الدكتور مأمون المبيض
"حقوق المرضى النفسيين والذين يعانون من اإلدمان"

)(09,10 – 08,50

 -1الدكتور عبدهللا الحمادي
"حقوق المرضى النفسيين والمدمنين من منظور إسالمي"
 -4الدكتور أحمد الحداد
"حقوق المرضى النفسيين والمدمنين في اإلسالم"
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)(09,30 – 09,10

)(09,50 – 09,30

 -3الدكتور محمد عبدالغفار الشريف
"حقوق المرضى النفسيين والمدمنين من منظور إسالمي"

)(10,20 – 09,50

المناقشات

)(11,30 – 10,20

الجلسة العلمية العاشرة :
رئيس الجلسة:
المــــقــــــرر

د .يعقوب المزروعي
 :د .محمد عثمان أشبير

الحقوق الصحية لذوي االحتياجات الخاصة
 – 1الدكتور أسامة رفاعي

)(10,40 – 10,20

"الحقوق الصحية لذوي الحاجات الخاصة من منظور إسالمي"
 -1الدكتور محمد الفزيع

)(11,00 – 10,40

"الحقوق الصحية لذوي االحتياجات الخاصة في ضوء أحكام الفقه
اإلسالمي"
المناقشات

)(11,30 – 11,00
)(15,00 – 11,30

الجلسة العلمية الحادي عشرة:
رئيس الجلسة:
المــــقــــــرر

د .عجيل النشمي
 :د .عبدالكريم أبوسماحة

الحقوق الصحية للمقيدة حريتهم
 – 1الدكتور مؤمن الحديدي

)(11,50 – 11,30

"الحقوق الصحية لألشخاص قيد االحتجاز ومسلوبي الحرية"
 -1الدكتور عبدالسالم العبادي

)(12,10 – 11,50

"الحقوق الصحية للمرضى المقيدة حريتهم"
 -4القاضي محمد تقي العثماني

)(12,30 – 12,10

"الحقوق الصحية للمرضى المقيدة حريتهم"
 -3الدكتور إبراهيم عبدالرحمن الشيخ

)(12,50 – 12,30

"الحقوق الصحية للمرضى المقيدة حريتهم"
المناقشات

)(13,20 – 12,50

استراحة وصالة الظهر وغداء

)(15,00 – 13,20
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)(16,30 – 15,00

الجلسة العلمية الثانية عشرة:
رئيس الجلسة :د .أحمد الهاشمي
المــــقــــــرر

 :د .محمد الفزيع

حقوق المريض تجاه األبحاث الصحية
(أخذ اإلذن – الموافقة من عدمها – حقه في االنسحاب  -حقه في استمرار الحصول على
العالج مجانا ً بعد انتهاء األبحاث – حقه في معرفة نسبة المخاطر والمضاعفات الجانبية)

)(15,20 – 15,00

 – 1الدكتور حسان شمسي باشا
"حقوق المرضى المختارين في األبحاث الصحية"

)(15,40 – 15,20

 -1الدكتور عبدالستار أبو غدة
"ضوابط إجراء البحوث الطبية على المرضى المختارين ،واألطفال ،وذوي
االحتياجات الخاصة"

)(16,00 – 15,40

 -4الدكتور أحمد عبدالعليم
"حقوق المرضى المختارين في األبحاث الصحية"
المناقشات

)(16,30 – 16,00

الجلسة العلمية الثالثة عشرة:

)(18,00 – 16,30

رئيس الجلسة :د .محمد عبدالغفار الشريف
المــــقــــــرر

 :د .أسامة رفاعي

أهمية العدالة االجتماعية في قطاع الصحة وأثرها
 -1الدكتور يعقوب المزروعي

)(16,50 – 16,30

"أهمية العدالة االجتماعية في قطاع الصحة"
 – 1الدكتور منال بوحيمد

)(17,10 – 16,50

"أهمية العدالة االجتماعية في قطاع الصحة"
 -4الدكتور عبدالحي يوسف

)(17,30 – 17,10

"أهمية العدالة االجتماعية في قطاع الصحة"
المناقشات

)(18,00 – 17,30
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اليـوم الـرابــع
الخميس 1016/11/11م
الجلسة العلمية الرابعة عشرة :
رئيس الجلسة:
المــــقــــــرر

)(10,00 – 08,30

د .محمود اليماني
 :د .حسان شمسي باشا

حقوق مرضى اإليدز واألمراض السارية الصحية
 – 1الدكتور علي مشعل

)(08,50 – 08,30

"حقوق مرضى اإليدز واألمراض المنقولة جنسيا ً"
 -1الدكتور عبدالفتاح إدريس

)(09,10 – 08,50

"حقوق مرضى اإليدز واألمراض السارية"
 -4د .محمد عثمان أشبير

)(09,30 – 09,10

"حقوق مرضى اإليدز واألمراض السارية"
المناقشات

)(10,00 – 09,30

الجلسة العلمية الخامسة عشرة:
رئيس الجلسة:
المــــقــــــرر

)(11,30 – 10,00

د .خالد المذكور
 :د .محمد علي البار

حقوق المسنين الصحية سواء أصحاء أو مرضى
 – 1الدكتور مأمون المبيض

)(10,20 – 10,00

"حقوق المسنين سواء أصحاء أو مرضى"
 -1الدكتور محمد الهادي

)(10,40 – 10,20

"حقوق المسنين سواء أصحاء أو مرضى"
 -4المستشار سري صيام

)(11,00 – 10,40

"حقوق المسنين سواء أصحاء أو مرضى"
المناقشات

)(11,30 – 11,00
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الجلسة العلمية السادسة عشرة :
رئيس الجلسة:

)(13,20 – 11,30

د .صالح العتيقي

المــــقــــــرر

 :د .عجيل الطوق

حقوق موتى جذع المخ والموت الرحيم
 – 1الدكتورة علياء عبدالفتاح

)(11,50 – 11,30

"حقوق موتى جذع المخ"
 -1الدكتور عبدالرحمن عبدهللا

)(12,10 – 11,50

"حقوق موتى جذع المخ"
 -4د .خالد المذكور

)(12,30 – 12,10

"حقوق موتى جذع المخ"
 -3د .أحمد عبدالحي عويس

)(12,50 – 12,30

"حقوق موتى جذع الدماغ"
المناقشات

)(13,20 – 12,50

التوصيات سيحدد ميعاد إذاعتها
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