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הועד מודה לחברי  –הועלה לאתר האיגוד  –א טיפול בלישמניאזיס נייר עמדה של האיגוד בנוש .1

 . הועדה על עבודתם היסודית

 .(ILDS) ר יובל רמות על זכייתו בפרס יוקרתי של הארגון הדרמטולוגי העולמי"ברכות לד .2

 .2111112ח הדסה ב "מפגש חודשי בבי+  22-22111112אושר קיים כנס ויטיליגו ופיגמנטציה ב  .3

 2112בשיבא ו  2112פנה למנהלי המחלקות בשיבא והדסה בבקשה לקיים כנס שנתי ב  פרופ ברגמן .4

 . הם הסכימוו בהדסה 

מלגה . למעט הדסה ששולחת מתקציב אחר( מתמחה מכל מחלקה)האיגוד יעניק מלגה למתמחים  .2

 – MUNICH SUMMER SCHOOLלצורך השתתפות ב , לרכישת כרטיס טיסה במחלקת תירים

 .כנס הישראלי גרמני שיערך במועד זהאו מקרה נת בהצגת עבודה קבלת המלגה מות

 . מאחר שהוגבל השימוש בתכשיר בנזטין פניצילין ודומיו  נפנה למשרד הבריאות להחריג ההגבלה .2

הנושא יבורר על ידי ועד  –משרד הבריאות יוזם החמרה במעקב ההריון אצל מטופלות ברואקוטן  .2

 . רמון יטפלו' ברמן ודר' פרופ .האיגוד

 .דרמטולוגיה -השני ממכון גרטנר על טל' ברגמן ישתתף במפגש עם פרופ' פרופ .8

רופאים המכירים  –תעשה פניה חוזרת  – EADVיעשה נסיון נוסף להתקבל כחברים מלאים ב  .9

 . אצלם" עשות נפשות"מתבקשים ל – EADVחברי ועד ב 

   xolairטיקריה כרונית ומעונינים לתת לו טיפול בזריקות חולה הסובל מאור: לפי סל הבריאות  .11

או דומיו במינון יומי הגבוה מהמינון  TELFSATיש צורך לנסות תחילה אנטי היסטמינים כ 

 . אמי חודק מטפל' פרופ. הסוגיה תופנה למשרד הבריאות –הרשום לתרופה 

ר החברה הישראלי צרפתית "יו ינס ורנר כדי שתיקח על עצמה את תפקידאר "ברגמן יפנה לד' פרופ .11

לוק ' לדריועבר מכתב . ר היוצא"חודק על פעילותה המבורכת כיו' אנו מודים לפרופ. לרפואת העור

 . עם האיגוד פעולהההתנאים להמשך שיתוף ' ברגמן לגב' פרופ' "סולימוביץ  ע

פעילות החברה ר לילך צולר יחד עם פרופ כהן הציגו את "ד –ם דיון על איכות ברפואת עור ייהתק .12

ועדת חינוך : חבריה : תוקם ועדה לקביעת מדדי איכות ברפואת עור .לאיכות הרפואה בישראל

 .ר צולר"פרופ כהן וד

ר "ד, ברגמן' פרופ)לגבי המלצות לבדיקות סקר לסרטן העור בישראל האיגוד יכין נייר עמדה  .13
 .(ר נתנזון"ד, סקופ

 


