פרוטוקול מישיבת ועד האיגוד ב)5442( 12.4.1.42
נוכחים:פרופ' ברגמן ,דר' גולדברג ,פרופ' חודק ,דר' רמון ,דר' חורב ,פרופ' שפרכר ,פרופ' כהן ,דר'
סקופ ,דר' נתנזון ,דר' צירולניקוב ,הגברת סנדי וייסמן.
נעדר:דר' עמיחי
רשמה:דר' רמון
.4מכסת חולים בקופת חולים כללית :פרופ' ברגמן הציג את עמדת הר"י שמוכנה לעזור באופן
פרטני לכל רופא שיתלונן על מכסת חולים גבוהה .האיגוד יעזור לכל רופא שיפנה ביוזמתו .פרופ'
ברגמן יפרסם קול קורא לכלל רופאי העור הקורא לפנות לועד בכל בעיה פרופסיונלית.
.1מתן מלגות מטעם האיגוד לרפואת עור:
המלגות יינתנו לרופאים שיציגו עבודה (הצגת מקרה ,פוסטר או עבודה אחרת) בכנס בינלאומי
בלבד .רופאים שמעוניינים בעזרה בהכנת העבודה מוזמנים לפנות למנהלי מחלקות העור .המנהלים
שנכחו בישיבה הביעו נכונות לעזור בכל הנדרש לצורך ההגשה.
התמיכה תכלול דמי הרשמה בסיסיים בהרשמה מוקדמת בלבד ועלות כרטיס טיסה במחלקת תיירים.
 1מתמחים יבחרו לפי רוטציה קבועה בין מחלקות עור לכנס  .AADהתמיכה תשלים את המלגה של
ה AADהכוללת דמי הרשמה ו  4...דולר שניתנים על ידי ה .AAD
 1מתמחים יבחרו לפי רוטציה קבועה בין מחלקות עור לכנס  .EADVהרוטציה נפרדת מהרוטציה
ל .AADהם יקבלו תמיכה של טיסה במחלקת תיירים ,ודמי הרשמה לכנס.יצויין שבמידה ותהיה מלגה
של  EADVתהיה השלמה לתנאים לעיל לשני המתמחים.
סדר הרוטציה בין מחלקות העור נקבע ביוני  :1.41סורוקה ,העמק ,הדסה ,בלינסון ,תל השומר,
איכילוב ,רמב"ם.
 1מומחים מהקהילה יקבלו מלגת השתתפות ל  . EADVהרופאים מוזמנים להגיש מועמדותם עד
 , 45.1.1.45תערך הגרלה בין המבקשים.
 4רופא בגמלאות -מלגת השתתפות ב . EADVהגמלאי לא יידרש להגיש עבודה בכנס.
חבר איגוד שזכה במלגה לא יוכל להגיש מועמדותו פעם נוספת.
 .3חברות ב :EADVפרופ' ' ברגמן ינסח מכתב פניה לחברים ב  EADVלצורך תמיכה בצירוף ישראל
ל (.EADVהמכתב ישלח לאחר הכנס בוולנסיה) .תשלח תזכורת לנציגים באוגוסט  1.45על מנת
לעודדם להצביע בעדנו.
.2דו"ח על הכנס השנתי :פרופ' ' חודק עדכנה על ההתקדמות בהכנת הכנס שיערך 1..2-3..2.45
בדן אינטרקונטיננטל .נבחרו ועדה מארגנת ,מדעית וועדת פרס .מתגבשת תכנית עמוסה .הכנס

יתקיים בשילוב עם הכנס הצרפתי .פרופ ' חודק נפגשה על דר' לוק לדון בשיתוף הפעולה .בכנס
תינתן חצי שעה לישיבה פרופסיונלית שנתית.
 .5אירגון הכנס השנתי ב -6102דר רוזנמן מבקשת לא לארגן את הכנס .גם פרופ' זלוטוגורסקי לא
מוכן לארגן את הכנס ב  .1.42-דר' ברזילי שוקל את האפשרות וטרם נתן תשובה.
.2הצעה לשינוי יחס הרווחים :פרופ' חודק מבקשת לשנות את היחס  3.:0.בכנס השנתי ל. 5.:5.
נערכה הצבעה וההחלטה התקבלה ברוב מוחלט :הכנסות הכנס השנתי יתחלקו בין האיגוד למחלקה
המארגנת ביחס של .5.:5.
 .0גיבוש נייר עמדה בנושא לשמניה לפי פניה של פרופ' גרוטו ממשרד הבריאות .דר' חורב תהיה
אחראית על גיבוש נייר העמדה .פרופ' כהן ימסור נתונים אפידמיולוגיים על המחלה .דר' חורב
תתייעץ עם פרופ' אנק ,דר' סולומון ודר' ירושלמי.
פרופ' ברגמן יודיע לפרופ' גרוטו על מינוי דר' חורב.
.8סילבוס מעודכן -דר' נתנזון מבקש כי דרמוסקופיה תהיה שאלת חובה בבחינת שלב ב-בקשתו
התקבלה.
..כנס ויטיליגו בנובמבר -6102הועד ייתן חסותו המדעית לכנס בתנאי שיהיה שותף בבחירת הועדה
המדעית והועדה המארגנת.
.4.דר' לפידות מארגן כנס בנושא מלפורמציות וסקולריות ב 01-01פברואר  .6102הועד מבקש
שיהיו  1מרצים דרמטולוגיים לפחות וכן שיתוף במושבים .הכנס יהיה באוניברסיטת תל אביב.
.44נציג ב  -IUSTI-נבחר דר' צרולניקוב .מבקשים לעודד השתתפות ושליחת עבודות לכנס.
 .41דווח על הקורס האינטראקטיבי ב  – 01-01.06הקורס היה לדעת רבים טוב מאד ולא חזר על
תבנית קודמת של הרצאות פרונטליות .טרם סוכמו ניירות המשוב שכתבו המשתתפים.
 .43דר ' נתנזון מבקש מימון (כ  0...שח) לפרויקט סריקת השקופיות של פרופ' פישר -הועד מאשר.

