
 
 

 27.10.17 – 4מס' סיכום ישיבת  ועד 

רמות, ד"ר נתנזון , ד"ר  'ברזילי, ד"ר רמון, פרופ פרופ מימוני , 'חודק, פרופ 'נוכחים: פרופ נוכחים:

 ונית פלדבויריוק, ד"ר מולכו, ד"ר סקופ , ד"ר מץ  ודגולדברג, ד"ר דו

 

 9.2.2018מועד הפגישה הבאה  .1

 

 האפלקציה של איגוד העור:תכני אתר האיגוד + האפלקציה,  .2

  פרסום תאריכי הכנסים ובמקביל הפצתם במייל. 

  כדוגמת( ניהול ויצירת דיונים בנוגע לפרסומים שוניםJournal club כאשר תהיה כניסה ,)

 של דיון תופיע הודעה בנייד.   

  ד"ר  –פרסום תמונות: ישנה הסכמה של הר"י לפרסם תמונות ללא צילום של הפנים

 רר זאת מול המשרד המשפטי של הר"י.  נתנזון יב

  חודשים בין מחלקות העור בבתי החולים השונים.  3-רוטציה אחת ל –פרסומים מדעיים

ייבחר נציג מכל מחלקה לסריקת פרסומים בתדירות של פעם בשבועיים )הכוונה היא 

 לאתר האיגוד( לפי הסדר הבא שנקבע:  JOURNAL CLUB -העלאת התכנים של ה

 

 א. שיב1 

 . רמב"ם2 

 . הדסה3 

 .העמק4 

 . בילינסון5 

 . איכילוב6 

 . סורוקה7 

  

 : אפליקציה  איחסון תמונות

 

  ללא תשלום על האיחסון ) הצעה זולה יותר ₪  10,500עלות הפיתוח דרך הר"י הינה
 מיאנסן(. 

  האפליקציה הינה אישית וניתן לקבלUSER   . מחלקתי 
 

 קבלת החלטה סופית של הועד תהיה לאחר שהועד יקבל הצעת מחיר מפורטת  מהר"י .    
 

פרופ' שפרכר הינו הנציג בוועדת ההתמחות בהר"י והוא ביקש  ועדת התמחות בהר"י: .3
 להתחלף. במקומו נבחרו פה אחד פרופ' אביב  ברזילי, וד"ר אילן גולדברג.

 
 ופרופ' בועז עמיחי  : נבחרו פה אחד ד"ר מיכה זיוועדת ביקורת .4

 

 שהועלו ע"י מנהל מחלקת עור רמב"ם לגבי סוגיות בעקבות  הצגת חולים בכנס השנתי: .5
הצגת חולים בכנס חודשי, הוחלט על בניית טופס אשר המטופלים המשתתפים בכנס 

 בניית הטופס באחריות פרופ מימוני.. יחתמו עליו כתנאי להשתתפותם בכנס החודשי
 

 



 
 
 

הוצגה הצעתה של חברת דקסל לגבי שינוי מיקום וכן שינוי בתאריכי הכנס כנס "רמות":  .6
 וההצעה אושרה. 

 :  אושרו   יש לקבל הצעה על עלויות: רויאל ביץ' אילת;  מיקום;  24-26/5/18 תאריך הכנס:     
 תוספת ילדים בחדר .     

 
ר לשם. הכנס  ; מארגני הכנס:  ד"ר פבלוצקי וד"14.6.18 –כנס  אטופיק דרמטטיטיס  .7

 חברת "אופקים". ההצעה אושרה פה אחד. -עהאירו יתקיים במלון "דן " ת"א. מפיקי
 

בסמכות מנהל  - איגוד להשתלמות של רופא בחו"ל המופקד בתמיכה מקרן מחלקה  .8
מחלקה לאשר מלגה לרופא ממחלקתו להשתלמות בחו"ל, ואחריות המתמחה לבדוק את 

 לום כנגד קבלות( . אושר פה אחד ללא הגבלת סכום.נושא המיסוי )שכן מלגה איננה תש
 

  EADVבהמשך למאמצי פרופ' אלקלעי ופרופ' ברגמן להתקבל לחברות ב  -EADVחברות ב  .9

ללא הצלחה, פרופ' חודק  ופרופ ברגמן נפגשו  בכנס האחרון בגנבה עם פרופ ולקנשטיין . 
ההחלטה לגבי  תמיכה אשר תקבל את  Board -יש להגיש מכתב עד סוף דצמבר לועדת ה

ולנסות ליצור עימם  Board -בחברותינו.  פרופ חודק מבקשת לרשום את שמות חברי ה

 קשר שיקדמו את הנושא מצדם.
 

פרופ רמות יעביר עד סוף נובמבר את הדוח  -ביח' הדסה  2017כנס שנתי של דוח כספי  .10
 הכספי של הכנס.

 
עשה עי ועדת מלגות בראשותן של ד"ר בחירת העבודה ת  -קרן על שמו של פרופ דני ורדי .11

. הענקת המלגה כחבר חיצוני רמון וד"ר מץ + רופא חיצוני. השנה נבחר פרופ ארנון כהן
 תוענק במהלך הכנס השנתי .

 
פרופ'  ,על מנת לאשר את גובה המלגה -הצעות למלגת השתלמויות בחו"ל מטעם האיגוד .12

 תי של האיגוד.רמות יציג בפני ישיבת הועד הבאה דו"ח הכנסות שנ
 

פרופ' גדעון פרת, יו"ר המועצה המדעית, ביקש את  -התמחות בחלקיות משרה תוכנית .13
עמדת האיגוד בנוגע  להתמחות במשרה חלקית.   ועד איגוד העור מתנגד פה אחד  

 להתמחות בחלקיות משרה.
 

  -נציג האגוד בקשרים עם האגודים מהגוש המזרח אירופאיל יקובולנר ישראל צר"מינוי ד .14
הרי שיש   ,. במידה ותהיינה הצעות לשיתופי פעולהיקובולנצרועד האיגוד בחר את ד"ר 

  תחילה לקבל אישור מהועד. 
 

 רשמו: רונית פלדבוי ופרופ מימוני

 

 בברכה,

 

 פרופ אמי חודק 

 


