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לכבוד :חברי הועד האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין

הנדון :סיכום ישיבת הועד מיום  – 20/01/2017ישיבה מספר 1
נוכחים:

נוכחים :פרופ' חודק ,פרופ' מימוני ,ד"ר ברזילי ,ד"ר רמון ,פרופ' רמות ,ד"ר נתנזון  ,ד"ר
גולדברג ,ד"ר דודיוק ,ד"ר מולכו ,ד"ר סקופ  ,ד"ר מץ ורונית פלדבוי

מועד לישיבה הבאה  21.4.2017בשעה  08:30בהר"י.
 .1פרופ חודק הציגה את מטרות הועד:
 שינוי התקינה הנוכחית והתאמתה לרפואה המודרנית.
 ייצוג האינטרסים של החולים מול הקופות ומול משרד הבריאות.
 למרות ההצלחה של הכנסת התרופות והתכשירים לסל הבריאות יש להמשיך
ולעבוד על הנושא ,ההתוויות נעשו נוקשות יותר.
 עידכונים בדרמטולוגיה בכנסים השונים
 קידום ומיצוב מעמדנו בעולם.
 בנוסף ,פרופ חודק הדגישה את הצורך בעבודה משותפת ואינטראקטיבית בין חברי
הועד.
 .2אישור מינויים חדשים:
 מזכיר האיגוד-
 גזבר האיגוד-
 ועדת הסל –

פרופ' דניאל מימוני
פרופ' יובל רמות
יו"ר :ד"ר חגית מץ
ד"ר ורד מולכו
ד"ר מיכל רמון
ד"ר ניר נתנזון
יו"ר :ד"ר אלון סקופ
 ועדת חינוך-
ד"ר רוני דודיוק
פרופ יובל רמות
ד"ר אילן גולדברג
פרופ אמי חודק
 צוות דוברות  -יו"ר
ד"ר אביב ברזילי
ותגובות-
ד"ר ניר נתנזון
ד"ר ניר נתנזון
 ועדת אינטרנט -יו"ר
ד"ר ורד מולכו
ד"ר מיכל רמון
 ועדת מלגות -יו"ר
ד"ר חגית מץ
 ועדת התמחות בהר"י -פרופ' אלי שפרכר
רונית פלדבוי
 מזכירת האיגוד-
כל המינויים אושרו פה אחד

 .3כנס "רמות" :
בישיבת הועד האחרונה הייתה בקשה שחברי הועד ייצקו את תכני הכנס והוחלט בנוסף
שתוקם ועדה מדעית לכנס .בישיבה הנוכחית הוצגה טבלת תאריכים ,תעריפים ומקומות
אפשריים לקיום הכנס  .לבסוף הוחלט ברוב קולות לקיים את הכנס ב"רמות " גם השנה
משיקולי תקציב בעיקר.
 .4דיון בהצעה שנישלחה מהרי לפיתוח אפליקציה לאיגוד העור -פרופ' מימוני הציע לחכות
ולראות כיצד הנושא עובד באיגודים אחרים ואז ידון שוב להחלטת הועד .בינתיים לא אושרה
העברת כסף יעודי מהאיגוד שלנו לפרויקט זה.
 .5הכנסים החודשים:
פרופ חודק הציעה להכניס שינויים במתכונת הנוכחית  .הועלו מס' אפשרויות לגבי שינוי
המתכונת הנוכחית ולבסוף התקבלה החלטה פה אחד ,שכל מנהל מחלקה יוכל לבחור בין 2
האפשרויות הבאות :
א .הרצאה מקדימה בנושא דרמטולוגי  8 +מקרים להצגה.
ב .הצגת  10מקרים בלבד ( ללא הרצאה).
כדי לאפשר לדרמטולוגים לקרוא מבעוד מועד על האבחנות המופיעות בהזמנה לכנס,
יש להקפיד על כותרות מקרים מדויקות שתשקפנה את תוכן ההצגה.
 .6הכנת מתמחים לקראת שלב ב':
 פרופ' חודק מבקשת לבטל את הנוהל אשר אוסר להיפגש עם המתמחים חודשיים
לפני הבחינה.
 פרופ' חודק תקבע פגישה עם כל מנהלי מחלקות העור לדון בנושא תהליך הבחינה.
ד"ר ברזילי ביקש כי לקראת הפגישה יופקו נתונים על סוג השאלות בהם נכשלו
המתמחים  ,וכן על אילו שאלות הגישו ערעורים.
 ד"ר ברזילי מבקש שה –  reviewerשל הבחינה יהיה מנהל מחלקה  .לבסוף
הוחלט ברוב קולות שה reviewer -יהיה מנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה ולא
יהיה מאותה מחלקה של יו"ר ועדת הבחינות.
 יו"ר ועדת הבחינות  -פרופ' אברהם זלוטוגורסקי  -אושר פה אחד
אחראי בחינות שלב א' – ד"ר לב פבלובסקי – אושר פה אחד
אחראי בחינת שלב ב' הקרובה– ד"ר פליקס פבלוצקי  .הועד הביע את הערכתו
העמוקה לעבודתו של ד"ר פבלוצקי ב 3השנים האחרונות .
 .7נשים חולות – :HS
פרופ חודק הציגה מסמך ובו בקשה מטעם ועדת הכנסת לקידום האישה לקביעת פרוטוקול
טיפולי במחלה .הועד החליט שהטיפול בבקשה יועבר לד"ר אריאלה הפנר.
 .8דחיית מועד הכנס החודשי ביח' העמק :בשל נסיבות מיוחדות ,העבירה ד"ר דודיוק בקשה
של ד"ר מיכה זיו ,מנהל המחלקה ב"העמק" ,לדחות את מועד הכנס החודשי.
אושרה דחיית הכנס ל –  .23/6/17אושר פה אחד.
 .9כנס שנתי של האיגוד בשנת  2018המאורגן ע"י ביח' העמק :נקבע כי תאריך הכנס יהיה:
 .25/4/18אושר פה אחד.
 .10איוש נציגים לוועדת התמחות בהר"י  :פרופ' אלי שפרכר אושר פה אחד.

הועלו עוד  2נושאים שלא הופיעו ברשימה המוקדמת שהופצה טרם הישיבה:
 .1ד"ר ברזילי ביקש להגביל חברות לוועד – לא יוכל לגשת לבחירות רופא שהוא פחות
משנתיים רופא עור .הנושא נידון וייבדקו החוקים מול הר"י בעוד כשנתיים ,על מנת להיערך
לבחירות הבאות .כמו כן תישקל עריכת בחירות אלקטרוניות לוועד הבא.
 .2ד"ר ברזילי מבקש להעלות לדיון  -אישור לשריון נציג אחד לפחות לקהילה ,דהיינו שמי שלא
עובד במחלקה בבית חולים  .הוחלט שנושא זה יועלה לדיון ולהחלטה קרוב למועד הבחירות
הבאות.

 .3ועדת ביקורת – תהיה פניה לד"ר מיכה זיו ולד"ר בעז עמיחי.
רשמו :רונית פלדבוי ופרופ' מימוני

