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 כל חברי הוועד נכחו בישיבה 

 

אושרו השינויים כפי שהוצעו בפגישה  –הלי מחלקות לגבי בחינות ההתמחות סיכום פגישה של מנ .1

 והוצגו ע"י פרופ' ברגמן .

בזמן הכנס החודשי ברמב"ם  –הבחירות יתקיימו במועד שנקבע  -בחירות לועד ולנשיאות האיגוד .2

 ר השנה. חברי האיגוד קיבלו כבר דיוור במייל ובדואר ישראל . ישלח דיוור נוסף.ב נובמב

ועדת חינוך תבחן הנושא ותציג הצעות  –על חיים וכ"ד לרופאי עור ישראלים חברות כבוד, מפ .3

 בישיבת הועד הבאה. 

רך. ועד האיגוד מב –" של רפואת עור בארץ ההצעת פרופ' אריה אינגבר לכתוב ספר על "ההיסטורי .4

האיגוד יקנה עבור כל חברי האיגוד עותק מהספר. הסכום המקובל עבור ספרים מסוג זה הוא עד כ 
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מכללית וד"ר אסטמן צה"ל(. הוועד  –הוצגו תוכניות טלדרמטולוגיה )ד"ר שלום  -טלהדרמטולוגיה .5

ריע מפני יציאת נתן תוקף חוזר לנייר העמדה שהוצא על ידו בנושא טלדרמטולוגיה.  הוועד מת

תוכניות של טלדרמטולוגיה שאינן לפני נייר העמדה. פרופ' כהן מתבקש לעדכן לגבי פעילות 

 הטלדרמטולוגיה בכללית. 

 תוכנית הכנס הועברה לאישור הר"י ואושרה על ידו. – 2116..11.1כנס רמות  .6

די להחליט לגבי ד"ר אינס ורנר תוזמן לישיבת הועד הבאה כ – צרפתי מה המשך –הכנס הישראלי  .1

 הכנסים בעתיד.

 נציגי האיגוד יהיו : פרופ' ברגמן, ד"ר גולדברג וד"ר עמיחי –צוות תגובות של הרי  .8

  הר"י פועל כעת לעדכון טפסי הסכמה מדעת יוצגו בעתיד לוועד. –טופסי הסכמה מדעת  ..

 דר' ניר נתנזון.  – הניר עמדה לגבי טיפול בשומות ללא היסטולוגי .11

ועד מקרים )ע"י ד"ר סלומון( של רופאים ומרפאים המבצעים הסרה של נגעי עור, הוצגו לפני הו .11

כולל שומות באמצעים כימיים בניגוד להנחיות משרד הבריאות.  הוועד יעביר הפרטים לוועדת 

 האתיקה ולשרות המשפטי של הר"י להמשך טיפול. 

חים באיגוד. תשלום יבוצע מקופת מתמ –מתמחים ירשמו כחברים  –רישום מתמחים לאיגוד  .12

לפי החלטת מנהלי המחלקות. לגבי מתמחים שאינם  –המחלקה או על ידי המתמחים עצמם 

יוכלו להשתתף בפעילות ההוראה של האיגוד אך אינם זכאים  –מעונינים להיות חברים באיגוד 

 לקבל מילגות הניתנות על ידי האיגוד או השתתפות מוזלת בכנסים.

 ראו רשימה מפורטת. -.2116-2111-תכנית ל –ים מפגשים חדש .13

פרופ' ברגמן הציג את סכום הפעילות כפי שהועברה על ידי פרופ'  –פעילות החוג לדרמטולמקלוגיה  .14

 שמר. 
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 . יוזמן ד"ר ברזילי  –בישיבת הוועד הבאה יוצגו סיכומים של הכנס השנתי  .15

 

 

 רשם: ד"ר עמיחי 
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