
 

 

 1706.30. –'  3ישיבת ועד איגוד העור מס 

גד, ד"ר מולכו, ד"ר נתנזון, ד"ר -ד"ר רוני דודיוקפרופ' רמות, מימוני,  'חודק, פרופ 'נוכחים: פרופ

 גולדברג, ד"ר מץ, ד"ר רמון

    התנצלו: פרופ' ברזילי, ד"ר סקופנעדרו ו

 , מזכירת הועדרונית פלדבויפרופ מימוני ו  -ורשמ

 דר מץ  :תרופותתעדוף  .א

הקריטריונים . הדגישה כי הגשת התרופות לסלניסיונה בפרופ חודק סקרה את תחילה 

 שנרכש.  ון , מקובלות התרופה והניסי ות התרופההינם חשיב להכנסה לסל

ממשרד  והטכנולוגיות שנשלח 2ואת  התרופות  8 רשימת  "ר מץ הציגה אתבהמשך, ד

 . 2018הבריאות להערכה ודרוג לסל 

 ההחלטה כי דרוג התרופות יעשה לפי הסדר הבא: ברוב קולות ה חר דיון התקבללא

1.  DUPIXENT- ביולוג ראשון לאטופיק דרמטיטיס  

2. BRENTUXIMAB-  נוגדן מונוקלונלי כנגד cd30לCTCL  בשלב מתקדם 

3. LEDAGA-  הרחבה של הסל הקיים.  –חרדל חנקני טופיקלי 

4. HEMANGIOL- גיומות בילדים ) עד כה תכשיר ברקיחה( תכשיר מסחרי לטיפול בהמנ 

5. EURCISA-  ה אפרמילסט עשלאטופיק דרמטיטיס ) למשאינו סטרואיד תכשיר טופיקלי

 טופיקלי( 

 

 ענבל שרייבר רכזת האיגודים בהר"י: -הצגת שירותי הר"י  .ב

 

 הר"י מציעה לאיגוד בניית אפליקציה בנייד ספציפית לאיגוד העור בעלות של- 

 דר ניר נתזנון יהיה אחראי מול הרי.  .ברוב קולותההצעה אושרה  - ₪ 20,000

  פתחה שירות חדש לאיגודים במטרה לסייע  ביצירת קשרים בינלאומיים כולל  הר"י

מהר"י  אנני . פרופ חודק תיצור קשר עם בינלאומיים רלבנטיים לאיגודיםהכללה 

 .EADV -בנוגע לחברות ב הנציגה שמטפלת בנושא זה

 הינה הנציגה בהר"י אשר מטפלת בנושא מתמחים/מומחים. דנה אשל 

 הרשמה לכנסים הנערכים בחסות האיגוד תמיכה ב חדש של הר"י:  הצגת שרות

חברות  ובעלות זולה יותר בהשוואה לשירות זהה  שניתן עי באופן ממוחשב ויעיל 

 הפקת אירועים. 

 

 

 

 

 

 

 



  :2018-2017תכנית שנתית לכנסים החודשים לשנת  .ג

 

EADV  GENEVA  - 13/9-17/9/17 

  3/11/17 -  ם"רמב כנס
 1/12/17 -  בילינסון כנס
 5/1/18 -  איכילוב כנס
  2/2/18 -   שיבא כנס

AAD  SAN-DIEGO - 16/2-20/2/18 

 9/3/18 -  סורוקה כנס
 25/4-27/4/18 - העמק-שנתי עור כנס
הכנס החודשי ידחה         לפי בקשתו של פרופ זלוטוגורסקי -  הדסה כנס

     2018לנובמבר     . 
 

 . 8/9/17-7/9יערך ב  האיגוד בחסות האינטראקטיבי הכנס בנוסף,

תוכנית  יש להעביר את הוחלט כי  -איגודחוגים השייכים להשל כנסים נוהל נערך דיון על 
 טרם הפצת התוכנית.  הכנס לאישור האיגוד

 
 

 . מפתחת תוכנות למערכות מידע רפואיות –אורפאוס" חברת  – "התוכנת "אקספרט .ד
 החברה הציעה לאיגוד תוכנה מאובטחת של שמירת תמונות ונתונים . 

 ד"ר נתנזון בדק את נושא התוכנה הציג את יתרונותיה בתחום הקטלוג ואבטחת המידע .
 כלומר נפנה בעוד שנה לאיגוד הגסטרואנטרולוגיההוחלט שנישאר בעמדתנו המקורית, 

שחתם על הסכם עבודה עם חברת אקספרטה. בהתאם לניסיון שירכשו נעלה את הנושא 
 לדיון מחודש בועד. 

 
 

 הציגו ד"ר מולכו וד"ר דודיוק: –SHIPFELLOW -נוהל הגשת הצעה מלגה ל .ה

 

  בשנה מלגות 3עד ולמלגה  ₪ 15,000תמיכה של האיגוד תהיה עד לגובה של 
 האיגוד בלבד . התמיכה תינתן למומחים ומתמחים חברי 
 המלגה תינתן ל- FELLOWSHIP  .בתחום העור בלבד 

  כי המשתלם יתחייב לחזור לעבוד במערכת הציבורית התנאי לקבלת המלגה הינו
 .מתחילת ההשתלמותשנים  3תוך 

 מסמך אישור  קה, מכתב ממנהל בית החולים,מסמכי ההגשה : מכתב ממנהל המחל
 , והצגות מסמכי התמיכה הנוספים.במערכת הציבורית לשמירת מקום העבודה

 
 לראש כפוף' ב שלב על אחראי – הבחינות לועדת גולדברג אילן דר של הבחירה אשרור .ו

 פה אחדאושר  – פבלוצקי ר"ד, הבחינות ועדת
 
 

במשרדי  – 08:30בשעה  27.10.17ישיבת הועד הבאה נקבעה לתאריך : 

 הר"י 

 בברכה,
 

 
 
 

 פרופ אמי חודק 



  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


