
 

 מימון רוני' פרופ

 8102בחירות ינואר 

 ,עמיתים יקרים

 . ר האיגוד הישראלי במיילדות וגינקולוגיה''יותפקיד את מועמדותי ל תכבד להציגא

 מומחה במיילדות ,)4891 מחזור) אביב-תל אוניברסיטתשל  לרפואה ס"ביה בוגרהנני 

 ,"הרופא אסף"בבית החולים קול -מנהל את יחידת העל 1002שנת ומ, 4881גינקולוגיה משנת ו

-יברסיטת תלהנני מכהן בתפקיד סגן דקאן להוראה מטעם הפקולטה לרפואה של אונ בנוסף 

 .במרכז הרפואי אביב

  .בקהילה ראשונית נשים ברפואתמזה שנים רבות  עובד הנני ,החולים בבית עבודתי לצד

 , בעולם מהמובילים רפואיים במרכזים בלונדון השתלמתי 6991-ו 6991 בשנים

  ,Prof. Kypros Nicholaidesבניהולו של  ,College King's ביניהם

- University College (UCL)  בניהולו שלProf. Charles Rodeck, 

  Prof. Howard Cuckle.   אצלLeeds University -וכן ב

 והנניבמקצוענו בכירים עמיתים  עם קשרים יצרתי ,ל''פעילותי בחוו ימהלך השתלמויותיב

 למומחים לסייעכן ו ,וחבריו האיגוד של החוץ קשרי תקהעמאלו ל בקשרים להשתמשמתעתד 

 .ל"בחו בהשתלמויות להשתלב צעירים

 כיהנתי בוועד החברה הישראלית לאולטרה סאונד במיילדות וגינקולוגיה 1040-1042שנים ב

 האיגוד הישראלי ר"יו ,איתן לוננפלד' פרופ של וסגנו א"ת סניף ר"יו משמש נניה2014 ומשנת 

   .וגינקולוגיה למיילדות

          /.1 
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כתיבת  ,קצועיים בארץמפגשים מ ןבמשך שנות עבודתי הציבורית נחשפתי ותרמתי רבות לארגו

המועצה הלאומית למיילדות , י''הר ,עבודה משותפות במסגרת האיגודת וישיב, ניירות עמדה

 ובחירתי האיגוד ר"יו בתפקיד לשמש אותי הכשירו אלו פעילויות .וגינקולוגיה ומשרד הבריאות

 .המשך פעילות הוועד הקודם תאפשר

 :תכלול יפעילות 

 .ההתמחויות במקצוענו-בתת ''השתלמות עמיתים''ארגון סיום   .4 

 .תוכנית ההתמחותב נוספותסימולציות  הכנסת  .1 

 .העתיד  לאתגרי ההתמחות והתאמתועדכון סילבוס  .2 

מעמיד '' חוק הצינון''ם אשר אתגריה בעקבותי ''הר לצד מקצועיתיאום המאבק ה .4 

 .לפתחנו

ברשתות עולים לדיון מקרים בהם תחומי עיסוקנו ל ''מהירה תגובה''צוותי  בחירת .5 

 . בתקשורת ובעולם המשפט ,החברתיות

תאריכי  בוויסות הקשור בכל השונים והארגונים המקצועיות החברות בין תיאום  .6 

 החברות מצב הפוגע בגיוסי, תיאום זה דרוש כדי למנוע חפיפה במועדיהם. הכנסים

 .המסחריות ומקשה על המשתתפים

חברות ואיגודים מקצועיים בעלי נגיעה ועניין עם עידוד קיום מפגשים משותפים  .7 

צירת פרוטוקולים מעשיים בנושאים שאיפתי כי מפגשים אלו יובילו לי .בתחומנו

 .נבחרים

אשר  מתואמתכדי לבנות מערכת , חיזוק שיתוף הפעולה בין הסניפים והוועד המרכזי  .9 

 .מענה לבקשות וצרכי העמיתים בסניפים השוניםתיתן 

 

דם את הנני מוכן להשקיע מניסיוני הציבורי רב השנים ולהקדיש מזמני על מנת לק

  .מוסדותיוופעילות האיגוד 

 ,במועמדותי  ךבקש את תמיכתא                     

 

 , בידידות שלך       

 רוני מימון' פרופ      


