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HEALTHCARE &
PHARMACUETICAL
The Health and Pharmaceutical industries are
exceptionally dynamic, and unlike other industries,
stakes are often a matter of health & life.
Healthcare issues require special care and a multiplicity of
skills to be handled effectively.
At Essa Al Sulaiti Law Firm, our lawyers have a thorough
understanding of the unique challenges facing the
industry and have extensive experience in assisting and
counselling healthcare providers, healthcare organizations,
entrepreneurs and private individuals on a wide range of
pertinent legal issues.
We stay up to date on industry, law and policy changes
to provide comprehensive legal services that meet client
needs and exceed expectations.
No matter the project, we leverage the collective knowledge
and skill of our team across practice areas to deliver timely
advice and practical solutions that our clients want in addition
to the solutions they need.
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Our primary healthcare and
pharmaceutical services
include, but are not limited to
CONTRACTS & INSURANCE

◆ FOR HEALTHCARE
PROVIDERS:

With every contract and agreement we draft, we put
in place measures that help our clients avoid internal
disputes, compliance issues and other damaging
liabilities.

REGULATORY & COMPLIANCE
COUNSELING

Essa Al Sulaiti Law Firm has the expertise
and experience to draft corporate documents,
shareholder agreements and employee contracts.
We also ensure healthcare providers and facilities
have proper insurance coverage.

We recognize that healthcare businesses focus
on cost-effective ways to grow, and this process
inevitably gives rise to new, and oftentimes
unaccounted for, compliance issues.
Our team have in-depth understanding of the
complex regulatory and compliance matters in all
areas of healthcare and can guide clients through
compliance in business formation, day-to-day
operations and all healthcare-related contracts and
transactions.
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HEALTHCARE LITIGATION &
RISK MANAGEMENT

PHARMACEUTICALS
Success in the pharmaceutical industry is
multifaceted and requires comprehensive legal
expertise and input to thrive.

We work meticulously to ensure that disputes do
not arise in the first place, but when they do, we
work side-by-side with clients to develop practical
and cost-effective strategies aimed at directing a
dispute towards swift and favourable resolution.

Our lawyers have an interdisciplinary approach
to industry issues and provide a full spectrum of
services needed by pharmaceutical clients.

Over the last five years, our lawyers have successfully
defended healthcare professionals, hospitals and
clinics against extremely high-value negligence
and medical malpractice claims.
Post-litigation, we make sure to advise clients on
future risk avoidance and other remedial actions.
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We deal with pharmaceutical transactions and
regulation, licencing and accreditation, facility
policies and procedures, products liability,
practitioner licensing and pharmaceutical and
medical device registration matters.
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In court, the strength and
robustness of your case
depends heavily on your choice
of lawyers.

◆ FOR PATIENTS:

Many claims fail to succinctly and cleverly articulate
a litigation story.

MEDICAL MALPRACTICE &
NEGLIGENCE LITIGATION

Not to be underestimated, litigation storytelling
is a challenging and nuanced practice that offers
persuasive advantage.

Medical malpractice happens when a healthcare
provider or hospital causes injury to a patient
from either improper treatment or other negligent
acts or omissions.
Though this may sound straightforward, proving
that a medical mistake has resulted in damage or
further harm is an incredibly complex process.
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Our experience in this area of litigation allows us
to provide clients with out-of-court strategies that
strengthen their position in court –ultimately, tipping
the balance in their favour.
Equally important, our lawyers take complete
advantage of the resources at their disposal
and extract key evidence, testimonies and other
information that is crucial to the ultimate decisionmakers.
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CONTACT US
Tel

: +974 4447 1555
+974 4466 4606
Email : info@eslaa.com
Bldg 8, Al Mansour St No. 980, Zone 45
P.O Box : 4912. Doha, Qatar
/eslawfirm
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الرعاية الصحية
والدوائية
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الرعاية الصحية
والدوائية
يتسم قطاع الصناعات الصحية والدوائية بديناميكية استثنائية،
غالبا
وعلى عكس غيره من قطاعات الصناعة األخرى ،فالرهانات هنا
ً
ما تكون مسألة الصحة والحياة.
تتطلب قضايا الرعاية الصحية عناية خاصة ومهارات متعددة للتعامل
فعال.
معها بشكل ّ
ويتمتع محامونا في مكتب عيسى السليطي للمحاماة بفهم شامل
للتحديات الفريدة التي تواجه هذا القطاع ولديهم خبرة مكثفة في
تقديم المساعدة والمشورة لمقدمي الرعاية الصحية ومنظمات
الرعاية الصحية ورجال األعمال واألفراد العاملين في هذا القطاع ،في
مجموعة واسعة من القضايا القانونية ذات الصلة.
دائما على اطالع بأحدث التغييرات في القوانين والسياسات
نحن
ً
الخاصة بهذا القطاع حتى نتمكن من تقديم خدمات قانونية شاملة
تلبي احتياجات العميل وتتجاوز توقعاته.
مهما كان نوع المشروع ،فإننا نستغل المعرفة والمهارة المجتمعة
لفريقنا عبر مجاالت الممارسة المختلفة لتقديم المشورة والحلول
العملية التي يريدها عمالؤنا في الوقت المناسب ،باإلضافة إلى
حقا.
الحلول التي يحتاجونها ً
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تشمل خدماتنا في قطاع الرعاية الصحية األولية
والقطاع الدوائي ،على سبيل المثال ال الحصر

◆ بالنسبة لمقدمي خدمات
الرعاية الصحية:

العقود والتأمين
دوما في كل عقد أو اتفاقية نصيغها على وضع تدابير
نحرص
ً
من شأنها مساعدة موكلينا على تجنب المنازعات والقضايا
من االلتزامات المضرة باألعمال.

المشورة بشأن األنظمة واللوائح

يتمتع فريقنا بالخبرة والتجربة الالزمة لصياغة وثائق الشركة
واتفاقيات المساهمين وعقود الموظفين.

يدرك مكتبنا أن شركات الرعاية الصحية تركز على إيجاد سبل
ّ
فعالة من حيث التكلفة للنمو ،والتي تثير مشكالت امتثال
جديدة ال مناص منها ،وفي كثير من األحيان ال تكون في
الحسبان.

كما نتأكد من حصول مقدمي ومنشآت خدمات الرعاية الصحية
على تغطية تأمينية مناسبة لهم.

يتمتع فريقنا بفهم متعمق للمسائل التنظيمية واالمتثالية
المعقدة في جميع مجاالت الرعاية الصحية والذي يمكنه
توجيه موكلينا في المسائل المتعلقة باالمتثال في تشكيل
األعمال والعمليات اليومية وكافة العقود والمعامالت
المتعلقة بالرعاية الصحية.
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التقاضي وإدارة المخاطر في قطاع

الرعاية الصحية

الصناعات الدوائية

يعمل مكتبنا بأناة لضمان عدم نشوء المنازعات من األساس،
جنبا إلى جنب مع الموكلين
ولكن عندما تنشأ ،فإننا نعمل ً
وفعالة من حيث التكلفة ترمي إلى
لوضع استراتيجيات عملية
ّ
توجيه المنازعة نحو تسوية سريعة ومناسبة.

النجاح في الصناعات الدوائية متعدد األوجه ويتطلب خبرة
نهجا متعدد
وتدخالت قانونية شاملة لالزدهار .يتبع محامونا
ً
التخصصات للتعامل مع قضايا هذا القطاع ويقدمون مجموعة
شاملة من الخدمات التي يحتاجها الموكلين العاملين في
الصناعات الدوائية.

على مدى السنوات الخمس الماضية ،دافع محامونا بنجاح عن
متخصصي ومستشفيات وعيادات الرعاية الصحية ضد دعاوى
اإلهمال والتقصير الطبي شديدة االرتفاع في القيمة.
وبعد انتهاء مراحل التقاضي ،نحرص على تقديم المشورة
للموكلين بشأن تجنب المخاطر في المستقبل وغيرها من
اإلجراءات العالجية.
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نتعامل مع مسائل المعامالت ،اللوائح ،الترخيص ،سياسات
وإجراءات المنشأة والمسؤولية عن المنتجات وترخيص
الممارسين وتسجيل األجهزة الطبية.
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عندما يصل األمر إلى المحكمة ،فقوة
ومتانة قضيتك تعتمد بشدة على

◆ بالنسبة للمرضى:

اختيارك للمحامي.

دعاوي اإلهمال والتقصير الطبي

هناك العديد من الدعاوى تفشل بسبب عدم سرد وقائع
القضية بإيجاز وذكاء .سرد الوقائع أمر ال يجوز االستهانة به،
فهي ممارسة صعبة ودقيقة تهدف إلى تقديم ُحجة مقنعة
إلى المحكمة.

يحدث التقصير الطبي عندما يتسبب أحد مقدمي الرعاية
الصحية أو المستشفيات في حدوث إصابة للمريض إما
بسبب سوء المعاملة أو غيرها من اإلهمال أو اإلغفال.

خبرتنا الممتدة في هذا المجال من التقاضي تسمح لنا
بتقديم استراتيجيات تعزز من وضع موكلينا في المحكمة -
وفي النهاية ،وضع القضية لصالحهم.

وبسيطا ،إال أن إثبات
ً
واضحا
على الرغم من أن هذا قد يبدو
ً
طبيا قد أدى إلى حدوث ضرر أو زيادة من الضرر،
أن خطأ
ً
عملية معقدة من حيث الواقع.
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وال يقل عن ذلك أهمية ،أن يستفيد محامونا من الموارد
الموجودة تحت تصرفهم ويستخرجون األدلة والشهادات
الرئيسية وغيرها من المعلومات المهمة لصنّ اع القرار النهائي.
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إتـصـل بـنـــا

الهاتف +974 4447 1555 :
+974 4466 4606
البريد اإللكتروني info@eslaa.com :

مبني رقم  ،8شارع المنصور رقم  ،980المنطقة 45
صندوق البريد  4912 :الدوحة ،قطر
/eslawfirm
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