סיכום ישיבת ועד מס' 9.2.18 – 5
נוכחים :פרופ' חודק ,פרופ' מימוני ,פרופ ברזילי ,ד"ר נתנזון ,ד"ר גולדברג ,ד"ר דודיוק ,ד"ר
מולכו ,פרופ סקופ  ,ד"ר מץ ורונית פלדבוי
נעדרה (הודיעה מראש) :דר מיכל רמון
ישיבת הועד הבאה 4.5.18 :
 .1אפליקציית אחסון תמונות
דר נתנזון עדכן את חברי הוועד לגבי הנושא .חברת "אופוס" הינה חברה אשר פיתחה אפליקציה
לאחסון תמונות ,ניתן לצלם בנייד הפרטי תמונות של מקרים עוריים התמונות נשמרות ב"ענן"
ונעלמות לאחר יומיים מהנייד .על מנת להוריד את התמונות תינתן קוד גישה לרופא ל"אופוס".
לתוכנה אישור מה –  FDAואישורי עמידה בתקנים .להלן ההחלטות שהתקבלו:




ד"ר נתנזון יבקש מהר"י לנהל משא ומתן מול חברת "אופוס" .
השנה הראשונה תהווה פיילוט לאחר קבלת כל האישורים ( קרוב לודאי במימון "יאנסן" דרך
הר"י )
כל משתמש ימלא חוות דעת על התוכנה ולפי חוות הדעת תתקבל החלטה האם להמשיך
ולהשתמש בתוכנה.

 .2אתר  MEDNETהמשך התקשרות
הוחלט להמשיך את ההתקשרות עמם היות והשרות שאנו מקבלים הינו ללא תשלום.
יש להפיץ את הכנסים של איגוד העור גם באתר הר"י וגם באתר – .MEDNET
 .3סקירת פרסומים מדעיים באתר האיגוד והאפליקציה
בישיבת הועד הקודמת הוחלט על שליחת תקצירים של פרסומים מדעיים מעניינים לאפליקציית
האיגוד ברוטציה אחת ל 3-חודשים בין מחלקות העור בבתי החולים השונים .ייבחר נציג מכל
מחלקה לסקירת פרסומים( ,יש להוסיף את שם המתמחה המפרסם ) בתדירות של פעם בחודש,
בשבוע האחרון של כל חודש (הכוונה היא העלאת התכנים של ה JOURNAL CLUB -לאתר האיגוד),
 .מספר המאמרים המינמלי יהיה  .4סדר אחריות המחלקות נקבע כדלקמן :
ביח'
שיבא
רמב"ם
הדסה
העמק
בילינסון
איכילוב
סורוקה



תאריכים לפרסום סקירת מאמרים
2018
פברואר ,מרץ ,אפריל -
2018
מאי ,יוני ,יולי -
אוגוסט ,ספטמבר ,אוקטובר – 2018
נובמבר ,דצמבר 2018 -ינואר2019 -
2019
פברואר ,מרץ ,אפריל-
2019
מאי ,יוני ,יולי-
2019
אוגוסט,ספטמבר,אוקטובר-

פרופ ברזילי יעדכן את פרופ ברגמן על העלאת המאמרים לאפליקציה .
דר נתנזון יעדכן את הוועד לגבי נתוני השימוש באפליקציית האיגוד.

 .4ההתנהלות מול האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה במקרים של מחלות חופפות -להלן
ההחלטות שהתקבלו :
הוקמה ועדה אשר תציג בפני הוועד את תוכנית הפעולה .
פרופ ברזילי+פרופ חודק( -ועדת דוברות )  +דר מץ +דר דודיוק  +דר נתנזון.




העלאת המודעות בקרב רופאי משפחה ,חברי האיגוד ,וחברות התרופות.
להעלות את כמות הפרסומים באתר בנושא "אטופיק דרמטיטיס".
לפנות לקופות החולים לבדוק תגמול הוגן וראוי לבדיקות תבחיני מטלית.

 .5מלגה לכנס האיגוד האירופאי למחלות מין
ד"ר צ'רולניקוב ,אשר אושר ע"י חברי הועד לנציג ישראל בכנס זה ,מבקש אישור מימון לרופא נוסף .
הוחלט לאשר מימון לדמי רישום לרופא נוסף ,בתנאי שיציג עבודה בכנס .פרופ מימוני יפיץ את
הנושא.
 .6מימון נסיעה לכנס ה - ILDS -פרופ רמות
נסיעתו של פרופ רמות לכנס זה אושרה .הנסיעה תכלול החזר הוצאות הטיסה ,המלון והוצאת ויזה .
להלן הקריטריונים לבחירת נציג האיגוד לכנס זה וגובה מימון הנסיעה:
 בחירת הנציג לפי סדר היררכי יורד (יו"ר האיגוד ,מזכיר ,גזבר)
 מעבר ל 6שעות טיסה תאושר טיסה במחלקת עסקים.
 מימון המלון כולל יום טרם הכנס ויום אחרי הכנס.
בישיבת הועד הבא חברי הועד ידונו על כלל דומה ליציאה לכנס ה.EADV -
 .7חוברת הנחיות חדשות בטיפול בפסוריאזיס
אושר בטיפולה של ד"ר מץ .
 Registry .8לפסוריאזיס וטיפולים ביולוגים
יש להציג בפני מנהלי המחלקות את עבודתו של דר פליקס פבלוצקי לגבי נושא זה.
יש לבנות מאגר בו יוזנו הנתוניםף; יש להחליט על הלוגיסטיקה
 .9הצעה לבניית טופס החתמת מטופלים בכנסים
פה אחד ,ע"י כל חברי הוועד הוחלט:



שלא להחתים את החולים על טופס מיוחד .
יש להוציא הנחיה למנהלי המחלקות לכתוב בתיק החולה ,שהחולה מסכים להשתתף אחרי
הסבר על מהות הכנס.

 .11כנס מיתאם קליניקופתולוגי
פרופ סקופ מבקש לקיים קורס חד יומי בנוגע לנושא הנ"ל שיתקיים באחד מבתי החולים בתאריך
 – 11.10.18אושר.
הזמנת מרצה אורח מברזיל – אושר.
דמי השתתפות  - ₪ 100אושר
*** הועלתה דרישה לקורס דרמסקופיה בסיסי  ,יאורגן ע"י פרופ סקופ וד"ר נתנזון.
ניתן לקיים את הקורס בחודש ספטמבר  ( .2019ראש השנה בסוף ספטמבר .)2019
 .11בוחרים בתבונה
פרופ חודק כיו"ר האיגוד משתתפת בישיבות אשר נערכות בהר"י לגבי הנושא.
יש להקים ועדה אשר תבחר מס' הגדים רלבנטיים .חברי האיגוד יציעו הגדים לבחירה.
 .12התמחות בעור ילדים
במדינת ישראל אין תת התמחות בעור ילדים .הוחלט לדברר את הנושא הנ"ל בקרב רופאי העור וכן
להוציא ניר עמדה בנושא -באחריותן של פרופ חודק ודר מולכו.
 .13אישור לפתיחת "קופה קטנה"
מנהלי המחלקות יוכלו לקבל עד  ₪ 1500מהקרן שלהם באיגוד להוצאה מקופה קטנה כנגד קבלות.
רשמו :פרופ חודק ,פרופ מימוני ורונית פלדבוי

