פרוטוקול ישיבת הועד מיום ( 61//1/4ישיבת סיכום פעילות הועד)
נוכחים :פרופ ברגמן ,ד"ר עמיחי  ,פרופ חודק ,פרופ שפרכר ,ד"ר גולדברג  ,ד"ר סקופ  ,ד"ר חורב , ,ד"ר
נתנזון ,ד"ר צירולניקוב ומזכירת האיגוד סנדי
(נעדרו  :פרופ כהן ,ד"ר רמון)
רשמו ד"ר עמיחי וסנדי
 .1ד"ר אביב ברזילי סקר את הכנס ואת שילוב פעילות החוגים (ביום ו) השילוב היה מוצלח – אין
עדין דו"ח כספי.
 .2הכנס השנתי הבא המאורגן על ידי בי"ח הדסה (פרופ' זלוטוגורסקי) – הכנס לא יאוחד עם
"כנס רמות".
 .3דו"ח ועדת הסל – פרופ' חודק דיווחה על פעילות הועדה מול משרד הבריאות ואנו ממתינים
לאישור המלצותיה.
 .4החברה הדרמטולוגית הישראלית צרפתית – הוועד הביע מורת רוח מכך ששיתוף הפעולה
רופף והכנס משמש בעיקר לארוע חברתי ונופש ולא למפגש אקדמי ראוי.
 .5הכנס האינטראקטיבי למתמחים – ד"ר סקופ מציע שהכנס יתחיל ביום ה' בבוקר .הכנס נחל
הצלחה לדעת המומחים והמתמחים.
 .6פרויקט "מנהיגים איכות" – האיגוד משתתפף בפרויקט זה ,המצוי בינתיים בראשית דרכו.
במהלך דצמבר יערך מפגש נוסף ( .נציגי האיגוד הם פרופ' שפרכר וד"ר עמיחי שנבחרו על
ידי הועד בהצבעה אינטרנטית)
 .7חברות ב  –EADVעדיין עושים מאמצים .האיגוד אישר החזר דמי הרשמה של  55יורו –
למתמחה החבר בהר"י והאיגוד .החזר דמי ההרשמה – למתמחים בלבד לשנת .2517
 .8ד"ר צירולניקוב דיווח שהאיגוד התקבל כחבר מהמנין באיגוד הארופאי למחלות מין .ד"ר
צירולניקוב ישמש כנציג האיגוד שלנו שם.
 .9פרופ' שפרכר נבחר ליו"ר הישראלי של החוג הדרמטולוגי הגרמני ישראלי.
 .15במהלך חודש מרץ יערך כנס משותף עור ופלסטיקה בנושא טיפול בצלקות .הכנס מאורגן ע"י
ד"ר ארצי מבי"ח איכילוב .הכנס קיבל את חסות האיגוד (לא חסות כלכלית)
 .11ד"ר סקופ  ,ד"ר רישפון והחוג לדרמוסקופיה יקיימו קורס בסיסי בדרמוסקופיה ביום ד'
 52422517בבי"ח איכילוב ,מספר המקומות מוגבל ,יש צורך בהרשמה מוקדמת .הודעה
מפורטת תצא בהמשך השנה.

 .12פרופ' ברגמן נפגש עם ד"ר אידלמן בנושא " 9חולים בשעה"  .את המו"מ אז ניהל מול הקופה
ד"ר קוסטינר .ד"ר אידלמן הבטיח בעבר שיברר הנושא – ובינתיים לא נעשה דבר .ד"ר
אידלמן עודכן גם בנושא הטלדרמטולוגיה ונייר העמדה שנכתב על ידי האיגוד .ד"ר אידלמן
הדגיש שאנחנו מתייחסים לפן המקצועי בלבד ולפגיעה האפשרית באיכות הטיפול למטופל.
 .13פרופ ארנון כהן יעבוד מול פרופ איתמר גרוטו במשרד הבריאות בנושא מלנומה.
 .14לא אושרה הגדלת הוצאה על חשבון הכנסות האיגוד בכנס החודשי הקרוב בבלינסון.
 .15ספר על היסטוריה של רפואת העור בישראל :לאיגוד אין מחויבות כספית או טכנית בהכנת
הספר להוציא רכישת עותקים מהספר לחברי האיגוד – במחיר שמקובל לספרי היסטוריה של
רפואה (למשל של א.א.ג שיצא בעבר).
 .16כנס רמות :יש אי-שביעות רצון מכך שהכנס לאחרונה הפך להיות מסחרי .לכן השתתפות
האיגוד בעתיד בכנס זה מותנה בכך שהוועדה המדעית תבחר רק על ידי האיגוד – פרופ'
ברגמן יבהיר הנושא לגורמים בחברות התרופות.

