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 נון ניירות העמדה של האיגוד הגינקולוגי הישראליתק

 הצעה לנוסח חדש

 זמני עוד לא מאושר

 כללי

המעשה הרפואי הנאות והמקובל   ניירות העמדה הם ביטוי רשמי של דעת האיגוד הגינקולוגי הישראלי לגבי

 .בנושא מסוים

ניירות אלה אינן חוק המדינה וגם לא הוראות או תקנות של משרד הבריאות אלא ממסדות את דעת 

 .המקצועי בנושא הנידון  הציבור

בהיות האיגוד גוף וולונטרי במסגרת הר"י הרי דעתו אינה מחייבת את רשויות המדינה ואפילו לא את חברי 

פי החוק גם אם אינה מתיישבת עם המומלץ בניירות  אלה יכולים לנהוג בכלל דרך המותרת להם על  האיגוד.

 .העמדה

או מוסד רפואי כל שהוא,   הדבר נכון לגבי הגיבוי במשאבים מצד רשויות המדינה וגם לגבי התנהלות של רופא

מדוע   הסוטה מהן להיקרא ולהסביר  הנכתב בניירות העמדה יכול  אלא במידה ויש סתירה בהתנהגות זו לבין

 .חרג מהן

"מליאת ניירות העמדה" אשר שמה   הקים האיגוד הגינקולוגי בעבר ורך מתן המשקל הציבורי הנאותלצ

 :והרכבה שונה ל"מועצה" המורכבת מן הבאים

 המוסמכות לתת להדריך מתמחים  מנהלי מחלקות למיילדות וגינקולוגיה

 נציגות של מנהלי מחלקות שאינם נותנות מומחיות לפי קביעת ועד האיגוד

 חברות הבת של האיגוד ראשי

 חברי הועד הארצי של האיגוד

 נציגות של רופאי הקהילה כפי שיקבע מעת לעת על ידי ועד האיגוד

 יו"ר המועצה הלאומית למיילדות וגיינקולוגיה של משרד הבריאות

 חברי האיגוד אשר יו"ר האיגוד באישור הועד הארצי חושב שיש להם תרומה ראויה

יכול להוסיף או חברים נוספים אשר לדעתו יכולים לתרום וכן לגרוע חברים  ועד הארצי,יו"ר האיגוד, באישור ה

בנושא. הוספה או גריעה של חבר במועצה תיעשה בכתב על יו"ר   הראו ענין  אשר לא השתתפו ו/או לא

 .היא הקובעת  האיגוד. חבר שנגרע יכול לערער על גריעתו בפני הועד הארצי והחלטת ועד

 .המועצה תפורסם מעת לעת באתר האיגוד וכן בסוף כל נייר אשר נידון בפניה רשימת חברי

חברי המועצה יחשבו כמסכימים לכתוב בנייר גם אם לא השתתפו בדיון אלא אם הודיעו ליו"ר על אי הסכמתם 

 .בהעדר הודעה כזאת יחשבו כמסכימים  ואז עליהם לבקש להוציאם מן הרשימה.



נייר העמדה.   בסוף  שתפורסם תחת שם זה  חלטה יכולי לכתוב דעת מיעוטחברי המועצה החלוקים על הה

 .חברים אלה לא חייבים להתפטר מן המועצה

כל חבר באיגוד יכול ליזום נייר עמדה ולשולחו ליו"ר האיגוד אשר חייב להעלותו לדיון בפני המועצה במועד 

ן אם השתכנע שאין הדבר ראוי ואז חייב הוא אם זאת יכול יו"ר האיגוד לא להעלות נייר כזה לדיו  המתאים.

מציע אשר לא נחה דעתו מקביעת היו"ר יכול לערער עליה בפני ועדת   ולנמק את סירובו.  לידע את היוזם

 .או של הר"י  הביקורת של האיגוד

 .או לפי החלטת יו"ר האיגוד  פעמים בשנה 6במועצה בתדירות של   ניירות עמדה אשר הוצעו ידונו

מי   ת ה"מועצה" הן פומביות אבל רק חבריה הם בעלי זכות דיבור . אם זאת יכול יו"ר האיגוד להזמיןישיבו

 .שנראה לו להשתתף בדיון

מתקבל הרושם של אי הסכמה   החלטות קונצנזוס ולא נידרשת להן הצבעה. במידה  החלטות המועצה הן

על   ממידת הקונצנזוס ועל פיו להחליט כללית יכול יו"ר האיגוד להציע הצבעה כדי שהמשתתפים יתרשמו

 .קבלת או דחית המסמך הנדון

ישיבות המועצה אינן דורשות קוורום ותהיינה חוקיות בכל מספר משתתפים בתנאי שכל חברי המועצה קבלו 

 .זימון בזמן על ידי מזכירת האיגוד

מבנה ושיטת הפעלת אתר ניירות עמדה של האיגוד 
 הגיניקולוגי

 ."וקף יוצבו באתר תחת כותרת "ניירות עמדה בתוקףניירות עמדה בת

 

ניירות שתקפן בוטל בשל החלטת יו"ר האיגוד או בשל החלפתו על ידי נייר עדכני יוצב באתר תחת כותרת 

 .""ארכיון

 

לניירות  1וזאת מוצבת באתר תחת כותרת "טיוטות  1ועדה שמונתה על ידי יו"ר האיגוד מכינה טיוטא מספר 

 ."עמדה

 

 .האיגוד יקבלו הודעה בדוא"ל על קיום הטיוטא ויוזמנו להעיר הערות על ידי העברתם למזכיר חברי

 

על בסיס ההערות שיתקבלו ולפי  2הערות אילו תועברנה ליו"ר הועדה המכינה. הועדה תכין טיוטא מספר 

  ."לניירות עמדה 2תוצב באתר תחת כותרת "טיוטות  2שיקול דעתה. טיוטא מספר 

 

 .2יקבלו הודעה בדוא"ל על קיום טיוטא מספר  1חברי מליאת ניירות העמדה ובעלי ההערות לטיוטא מספר 

 

רשאים לכתוב הסתייגויות כולל הצעה לנוסח חילופי לסעיף  2חברי המליאה ובעלי ההערות לטיוטא מספר 

האיגוד יקבע מעת לעת, שלגביו יש הסתייגות. הסתייגויות אילו תועברנה תוך פרק זמן קצוב, כפי שיו"ר 

  ."למזכיר שיפרסמן באתר תחת כותרת "טיוטות

 

פורום מליאת ניירות עמדה" יקיים דיון והצבעה על כל הסתייגות המפורסמת באתר. דיון בהסתייגויות "

 .הנוגעות לנייר ושלא פורסמו באתר יתקיימו לפי שיקול דעתו הבלעדית של יו"ר האיגוד

 


