
 10.12.2014פרוטוקול ישיבת ועד האיגוד מתאריך 

פרופ' וינקר שלמה, דר' יאן מיסקין, דר' מרדכי לוינשטיין, דר' רוברטו אייבינדר, דר' ערן סגל,  נוכחים:
 דר' גורדון ליטמן, פרופ' רוני פלג, דר' מאירה ברגר, דר' עזורי יוסי, דר' מיכל שני.

 מאזה, דר' קרני אלון, פרופ' קיטאי אלי.-אביטל וויסהתנצלו: דר' מרדכי הלפרין, דר' 

 מהנעשה בחוגים באיגוד

 החוג לרפואת אורחות חיים .1

הסילבוס פורסם כנייר עמדה של האיגוד  –החוג כתב סילבוס לקורס ברפואת אורחות חיים  .1.1
 שכותרתו " נייר עמדה בנושא: תכנים ונושאים ללימוד ברפואת אורחות חיים" 

 של החוג.השנתי ות לוועד ולראשות החוג במסגרת הכנס החוג יערוך בחיר .2.1

דר' יגאל  –נבחר פה אחד מזכיר לחוג  4/12/2014בישיבת החוג האחרונה שהתקיימה ב  .2.1
 .2015הקסלמן, ישמש כמזכיר עד הבחירות שיתקיימו בפברואר 

 ד"ר ענת צפוני הרצתה על בריאות הרופא בכנס של הר"י שהיה בנושא שחיקה .2.1

 חימ"ר .2

 , היא תחליף את ד"ר טנדטר.EURACT -ד"ר מרטין גרנק נבחרה כנציגת ישראל ב .1.2

 התקיימה סדנה מיוחדת למדריכים ברפואת משפחה בנושא הוראת והדרכת 20-21/11ב  .1.1
mindfulness   בהנחיית ד"ר מיק קרסנר מארה"ב.   

 החוג לרפואת ספר .3

איתור צרכים בתחום הידע ד"ר זיו בנה לוח תפוצה לחברי החוג. הפרויקט הראשון הוא  .1.2
 וניסיון לבניית סילבוס של רפואת כפר.

 החוג לטיפול בכאב ברפואת המשפחה .4

כאב החוג מוביל קבוצה מכמה איגודים לכתיבת הנחיות קליניות בנושא: טיפול בכאב אקוטי ו .1.2
 .פוסט ניתוחי

 החוג לבאלינט .5

 וכנס באלינט גדול כרגיל שני כנסים למנחי קבוצות באלינט 2015 -החוג מתכנן ב .1.2

 דוברות .6

התפרסמו כתבות המייצגות את עמדת האיגוד בנושא הכשירויות למרוצים עממיים  .1.2
 , בוואלה ובאתר גלובס.SALOONAותחרותיים באתר 

 ד"ר מיסקין התראיין לעיתון ידיעות אחרונות בנושא השפעת. .1.1

 כנסים, השתלמויות והדרכות .7

תיערך ועידת ישראל לרפואת המשפחה )כנס התעדכנות(. המרצה האורח  14/01/2015 -ב .1.2
 ( שידבר על EGPRN -במליאה יהיה ד"ר פרדיננדו פטרוצולי מאיטליה )חבר הנשיאות של ה

Real life patients:  Multimorbidity, Guidelines and Person Centred Care. 

 של האיגוד בחיפה.  יתקיים הכנס השנתי 18/03/2015 -ב .1.1



1.1. COPOC –  יתקיים בארץ הכנס הבינלאומי הראשון לעדכונים  20-22/05/2015בתאריכים
ומחלוקות ברפואה ראשונית ורפואת המשפחה. לכנס מוזמנים כעשרים מרצים מחו"ל וכמו 

 כן הוא פתוח כמובן למשתתפים מהארץ ומחו"ל. 

תכנון הכנס הותנע, הוקמה  –ושלים ביר 2016 -ביתקיים כנס ואסקו דה גמה הבינלאומי  .1.1
וועדת היגוי, הופק סרטון פרסום  

https://www.youtube.com/watch?v=B2n2MN0rfz8  

 בתל אביב. 2016 -ב יתקייםבתל אביב   EGPRNכנס  .1.1

יהיה  ה ורפואת המשפחה, ד"ר קרנייתקיים כנס נצרת לאונקולוגי 26-28/03/2015 -ב .1.1
 המדעי.האחראי על הצד 

 פעילות במוסדות הר"י והמועצה המדעית .8

יישארו ללא שינוי. האיגוד העביר את מחאתו על כך שאין שימוש  2015דמי החבר לשנת  .1.2
  בהוראות קבע.

, לאור לרפואת המשפחה באתר דוקטורס אונלי פורסמה כתבה שכותרתה הייתה פוגענית .1.1
 פניית פרופ' וינקר ליו"ר הלשכה לאתיקה הכתבה הוסרה. 

דיון בנושא תכניות ללמידה מרחוק שהר"י מנסה לקדם במסגרת התקיים  28.12.14ב .1.1
 האיגודים המדעיים השונים. 

ד"ר ברגר ייצגה את האיגוד במסגרת ההערכות לשבוע המודעות למניעת סרטן צוואר  .1.1
הרחם שמוביל ד"ר סיגלר, יו"ר החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר 

 הרחם והעריה. 

 פעילות במשרד הבריאות, הכנסת וגופים אחרים .9

רצי למניעת נפילות קשישים. ייצג את האיגוד בוועדת ההיגוי להקמת מרכז אמפרופ' קיטאי  .1.2
 את הוועדה יזם ומוביל פרופ' שוקי שמר. 

פרופ' קיטאי מייצג את האיגוד בוועדת ההיגוי של מכון פוירשטיין בירושלים בתוכנית  .1.1
ל"למידה לחיי חברה וזוגיות", שהינה בעצם תוכנית של המכון לקדם אפשרות של נישואי 

 אנשים עם מוגבלויות שכליות. 

מפגש במשרד הבריאות בנושא ההיערכות לקראת יין ייצג  את האיגוד בד"ר לוינשט .1.1
 .הרפורמה בבריאות הנפש

ד"ר מיסקין ייצג את האיגוד בישיבות הצט"מ האחרונות ובישיבה במשרד הבריאות שעניינן  .1.1
 הערכות לשפעת פאנדמית והיערכות בנושא האבולה.

 ד"ר ליטמן ייצג את האיגוד.     –נערך מפגש של תכנית המדדים הלאומית  22/10/2014 -ב .1.1
 

בנושא: רצף הטיפול בכנסת השתתפה ד"ר שני בדיון של וועדת הבריאות  11/11/2014 -ב .1.1
 בין הקהילה לבתי החולים. 

ייפגשו נציגי האיגוד עם חברי תכנית המדדים הלאומית. ישתתפו חברי  31/12/2014 -ב .1.1
 הוועד הפועל ויו"ר וועדת איכות.

יף את פרופ' להד בוועדת ההשתלמויות של האגודה למלחמה בסרטן להחלנבחר ד"ר דור  .1.1
 מטעם איגוד רופאי המשפחה.

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=B2n2MN0rfz8
https://www.youtube.com/watch?v=B2n2MN0rfz8


 החלטות כספיות .11
 

דר' לילך ,: דר' רני פולקש"ח 3,000בסך  מלגות מצוינות על הצגה בכנסאושרו  .2..2
 .מיכל שני, ד"ר דר' ג'ים שלום, מלצקי, דר' רונן ברוך

 
 עדכונים שוטפים .22

חברים שבחרה את ד"ר לדרר כיו"ר. יצא קול קורא  3בת מונתה וועדת בחירות  .22.2
 .לבחירות לועד האיגוד ולועדת ביקורת והודעה מטעם הוועדה להגשת מועמדות

יצא הקול הקורא השנתי למענקי מחקר מטעם האיגוד. השנה פרט למענקים של  .22.1
ם לקידום מחקר בתחום הסוכרת מטע₪  30,000האיגוד יש מענקים בלתי תלויים בסך של 

 זנקה.-חברת אסטרא

חוברות הכנה לשלב ב' שנערכו על ידי ד"ר מטלון חולקו למחלקות לרפואת  .22.1
 המשפחה. 

 ."מקורותיה, תולדותיה ומשמעותה –יצא לאור ספר "רפואת המשפחה בישראל  .22.1

מכנסי שבתי בן תקצירים ל ההועלו כ –אתר התקצירים של האיגוד קורם עור וגידים  .22.1
http://family-נים לאתר את עצמכם וחבריכם בכתובת . מוזמשהצלחנו למצואמאיר 

benmeir.org.il/  

 

  18/02/2014הישיבה הבאה תתקיים אי"ה בתאריך 
 גן.-רמת– במשרדי ההסתדרות הרפואית

 תתקיים ישיבת פרסי האיגוד  14:00בשעה 
 .יושבי ראש החוגים באיגודיחד עם תקיים הישיבה  15:30בשעה 

 
 

http://family-benmeir.org.il/
http://family-benmeir.org.il/
http://family-benmeir.org.il/

