
 

 /75/51מתאריך  /251סכום ישיבת הועד 

, ר סקופ"ד, שפרכר' פרופ, ר חורב"ד, חודק' פרופ, ר גולדברג"ד, ר עמיחי"ד, ברגמן' פרופ: נוכחים

 (סנדי ויסמן' הגב, כהן' פרופ, ר רמון"ד: נעדרו והודיעו.  )ר נתנזון"ד, ר צירולניקוב"ד

 

סקר לפני הועד את ממצאי עבודתו לגבי יעילות התרופות  –ח בילינסון "ר לב פבלובסקי מבי"ד

תעשה פניה למשרד  –יעיל יותר  STELARAעל פי ממצאיו  הטיפול ב . הביולוגיות לאורך זמן

 . הבריאות ולקופות כדי שהסטלרה תהיה כקו ראשון של הטיפול הביולוגי

להחזיר האחריות על זלוטוגורסקי ולהנהלת משרד הבריאות כדי ' ברגמן יפנה לפרופ' פרופ

 .מרפאת חולי הצרעת לרופאי העור

הכנס ישובץ ל  –בתמיכת חברת ינסן " מחלות זיהומיות ברפואת עור"הצעת תכנית כנס אושררה 

 (.צ"אחה) 21122

פרופ שפרכר יציג בישיבה הבאה את  –תמיכת האיגוד במחקרים לאומיים בנושאים נבחרים 

 . הצעתו

 – 1122יתקיים בשנת ר סקופ "י ד"הוצג ע –למתמחים ומומחים קורס האינטראקטיבי המתווה ל

 . יקבע תאריך לכך

 : ראו טבלה מצורפת. אושרה הצעת ממדי איכות בעור למחלקות האשפוז ולשרות האמבולטורי

 

 חולים אמבולטוריים חולים מאושפזים סוג המדד

 היעדר אשפוז חוזר של חולה  טיפול 
cellulitis תוך שבוע מהשחרור 

לחולה   HIV-ביצוע סרולוגיה ל

 STDהמטופל עקב 

משקל וגובה לכל חולה  סיעוד
 פסוריאזיס מאושפז

 הדרכה לפני פוטותרפיה

תיעוד ייעוץ תזונאית בכל חולה  יעוץ
אשר צפוי להיות מטופל טופל 

 בקורטיקוסטרואידים לאורך זמן

ביצוע צפיפות עצם פעם בשנה 
לחולים המטופלים 

 לאורך זמן בקורטיקוסטרואידים

תיעוד להעברת תשובה  מעקב
פתולוגית שלא הייתה זמינה 

 בעת האשפוז

-הפנית חולה המטופל ב

TERBINAFINE   עבק פטרת

ד וכימיה "ציפורניים לבדיקת ס
 תוך חודש מתחילת הטיפול

סימון בתיק החולה של התרופה  רישום

(Cave ) אשר גרמה לתגובה

 עורית

 "contact dermatitis"סימון 

רשימת האבחנות אצל חולה ב
עם תגובה חיובית רלוונטית 

 בתבחיני מטלית

 

 



 . 1122נכנס לתוקף ביוני סילבוס חדש להתמחות ברפואת עור ומין 

ולא קבלה כחברים במעמד )  EADVועד האיגוד ממשיך במאמצים להתקבל כחבר מהמנין ב 

 (. מיוחד

 . נמצא האתר האיגוד  – 1122-1122-לוח אירועים וכנסים ב

 1122-תיעדוף תרופות וטכנולוגיות אחרות הרחבת סל שירותי הבריאות לחודק סקרה את ' פרופ

 . הצעתה אושרה על ידי חברי הועד –

 .נדחתה – AAD – 1122במפגש השנתי של  international session-זמנה להשתתף בה

כאשר תהיה  – ות העריה ורופאי עורהצעה למפגש משותף עם רופאי נשים המתעניינים במחל

 . ידון  –הצעה ספציפית 

יש חוזר חדש של משרד הבריאות  – Benzanthine penicillin-הבהרות בנוגע להמשך שימוש ב

 .נמצא באתר האיגוד  –

יקבע מועד המתאים  –ואיגוד הראמטולוגיים  החוג לפסוריאזיס, אושר כנס משותף של האיגוד

 . 1122 –למשתתפים ב 

 "כיוזמה פרטית"הכנס יהיה  .לא אושרה חסות האיגוד –כנס דלקת עור ממגע בפינלנד 

יוכן נייר עמדה  –פרופ ברגמן סקר את השתתפותו במפגש בנושא טלדרמטולוגיה עם פרופ שני 

  .בנושא

 : ר גולדברג"ד -י גזבר האיגוד"נושאים כספיים כפי שהוצגו ע

   1122לפרסים שניתנו בכנס השנתי באפריל  הועד בפרוטקול  אישור. 2

 שח 2111מצגר   יואב  ר"מצטיינת לד  עבודה  פרס

 שח  2111ר שני שרמן "פרס עבודה מצטיינת לד

 שח 2111ויסאם חילו   ר"פרס עבודה מצטיינת לד

 שח  1111ר יזקאל שירן "מצטיין לד  פוסטר  פרס

  

שנעשתה על ידי דר   עבודה, פישר  תשלום על שקופיות של דר  אושר  1122  בפרוטוקול דצמבר. 1

 . סכום זה אושר -₪   3019עלות העבודה בפועל היתה  ₪   0111ניר נתנזון אושר תשלום של 

 

 ר עמיחי "ד: רשם


