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ר "ד, כהן' פרופ, שפרכר' פרופ,  ר רמון"ד,  ר גולדברג"ד, ר עמיחי"ד, ברגמן' פרופ: נוכחים: נוכחים 

 2סנדי ויסמן' הגב,  ר צירולניקוב"ד, ר נתנזון"ד, סקופ

 2 ר חורב"ד, חודק' פרופ: נעדרו

 ר עמיחי "ד: רשם

ר אינס על ארגון הכנס "לד, ת חברות כבוד באיגוד הדרמטולוגי הגרמניברגמן על קבל' לפרופ ברכות

' ת פרופגרדורה ליפשיץ לקידום ל' ולפרופקליני שמר על מינוי בדרגת פרופ מהמנין ' לפרופ2 לויטיליגו 

 2קליני חבר

ניתן להירשם לאיגוד זה בעלות של  – EEAD-ר צירולניקוב סקר את הכנס האחרון של ה "ד 52

 2שתתףיורו למ .2

של  מכתב התשובה  -עמדת האיגוד בנוגע לרטינואידים אל מול הצעת משרד הבריאות  12

 2 חודק ימשיכו את המגעים בנושא' ברגמן ופרופ' פרופ2 האיגוד אושר 

ייר העמדה נ 2 ניר עמדה של האיגוד אל מול הנחיות משרד הבריאות בנושא טלהדרמטולוגיה 32

 2 אושר ויעלה לאתר

במלון  /53-524445ב קר את ההכנות לכנס השנתי שיתקיים השנה ר אביב ברזילי ס"ד 42

2 אושרו הצעותיו  להרכב מושבי הכנס2 הוצגו ואושרו המרצים המוזמנים מארץ ומחול2 הילטון

 ! הועד מאחל הצלחה 2 /5/4545: המועד להגשת תקצירים לכנס –להזכיר 

כדי  וד בכנס האביב ביווןפרופ ברגמן ינסה להפגש עם חברי הנהלת האיג – EADV-חברות ב 22

 EADV2 2לנסות לשנות את סטטוס החברות של ישראל ב 

ועדת החינוך הכינה רשימה של מרצים מומלצים מבין חברי האיגוד לכנס העולמי שיערך  2/

 2 ברגמן למארגנים' י פרופ"הרשימה אושרה ותשלח ע במילאנו

הועד מודה לחברת יאנסן על מתן אפשרות שימוש Experta 2שפרכר הציג את מערכת ' פרופ 72

לחברת 2 יע בטיוב ניהול המידע הרפואי של הרופאיאפליקציה שתס -Expertaבאפליקצית 

 2 יאנסן לא תהיה שליטה או אפשרות לקבלת מידע של תוכן כלשהו מהמערכת

לפי הכנס יתנהל 2 הועד אישר את השתתפות חברי האיגוד בכנס  – /7-62721.5כנס רמות  82

 2 פרטים יבואו2 י"אמות המידה הנהוגות בהר

, /52-5/2621.5 : ריאומטולוגיםשל אגוד רופאי העור ואגוד ( השלישי במספר)כנס משותף  62

 (חוג לפסוריאזיס)ר מץ "ר רמון ד"את האיגוד ייצגו בוועדה המארגנת ד

י גזבר "וה ער הראל יהיה בחסות האיגוד וילו"י ד"כנס בנושא דרמטיטיס אטופית המאורגן ע 5.2

 2 האיגוד



בחסות חברת ) /8-64641.5קורס הכנה למתמחים בתאריכים ר סקופ הציג את "ד   552

Abbvie 2)והם ינתחו , יום חמישי יוצגו מקרים קליניים מכל תחומי רפואת העור למתמחיםב

י פאנל של רופאים "ביום שישי המתמחים יציגו מקרים לניתוח ע2 המקרים בהנחיית המרצים

ופן ההרשמה והמיקום פרטים לגבי א)כדי לראות את אופן חשיבתם על המקרים מומחים 

 (2ינתנו בהמשך

הועד יבחן פניה מרוכזת לחברות התרופות למתן מימון שנתי גלובלי לכנס החודשיים והכנס  512

המשאבים בין המחלקות המציגות  ולסייע בחלוקתיעל את הגביה כדי אולי ל –השנתי 

 (י הגזבר בשיתוף עם מנהלי המחלקות"תעשה עבודה ראשונית ע)

מידע ינתן ( בחסות חברת יאנסן)יערך יום עיון על טיפולים בזיהומי עור  /354345 -ב  532

 2בהמשך
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