סיכום ישיבת ועד מס' 4.5.18 – 6
נוכחים :פרופ' חודק ,פרופ' מימוני ,פרופ ברזילי ,ד"ר נתנזון ,ד"ר דודיוק ,ד"ר מולכו ,פרופ' סקופ,
ד"ר רמון ,פרופ רמות ,ד"ר מץ ורונית פלדבוי
נעדר (הודיע מראש) :ד"ר גולדברג
ישיבת הועד הבאה7.9.18 :
 .1קרטריונים לגבי קבלת מומחים מחו"ל:
לפי חוקי הר"י ההכרה בהתמחות הינה לפי שנות ניסיון .איגוד העור יקבע קריטריונים לקבלה לגבי
התמחותם של מתמחים חוזרים מחו"ל .באחריותו של פרופ' ברזילי לבדוק ולהביא בפני הועד את
הקריטריונים לקבלת התמחות בועדה העליונה של הר"י.
 .2התחזות של רופא עור שלא עבר שלב ב' כמומחה בעור
יש לפנות לועדת האתיקה של הר"י – פרופ' חודק תשלח מכתב לועדת האתיקה וכן לאחראי
לרפואה שניונית בקופות החולים השונות כולל יועצי על לעור.
 .3חברות בהר"י ובאיגוד העור:
רופא עור אשר אינו חבר בהר"י אינו יכול להיות חבר באיגוד העור.
רישום לכנס בחסות האיגוד לרופא מומחה ללא חברות בהר"י  -תשולם תוספת של .₪ 150
 .4כנסים בחסות האיגוד :הצעות:








יש לעודד גם הזמנת מרצים אורחים מארץ.
הגשת בקשה לכנס בחסות האיגוד  -להגיש כשנה מראש בצירוף תוכנית אשר אותה יאשר
האיגוד .האישור שינתן יהיה לשנה מסויימת ואינו גורף לשנים הבאות.
בכל כנס בחסות האיגוד מחויבת נציגות של הועד בוועדות השונות.
יש להדגיש כי כנס בחסות האיגוד לא יהיה מזוהה עם מחלקה ספציפית או בית חולים
מסויים.
יש לקבוע את מספר ההרצאות המחקריות לעומת מספר ההרצאות המוזמנות
כנסים של החוגים – יתקיימו ברוטציה
על בסיס המלצות המצוינות לעיל ,פרופ' ברזילי אביב יבנה קריטריונים לקיום כנסים בחסות
האיגוד.

 .5בחירה חכמה – Choosing Wisely
בחירה חכמה הינה יוזמה של הר"י לקידום איכות הטיפול והבטיחות המטופל.
האיגוד יבחר המלצות.
באחריות פרופ' סקופ ,יו"ר ועדת החינוך ,להקים ועדה לבחירת ההמלצות.
 .6ניירות עמדה:
 איפור וצביעת העור – הנייר שנכתב ע"י ד"ר טרטנר ישלח לד"ר סלודובניק
 עור ילדים – יש מנהל בית חולים באסף הרופא ,למנהל הרפואי לרפואה השניונית
בקופות השונות  -באחריות פרופ' חודק.
 את נייר העמדה על עור ילדים יש לשלוח לכל מנהלי בית החולים ,מנהלים רפואיים של
כל קופות החולים .בנוסף יש לשקול האם לשלוח את ניירות העמדה למנהל משרד
הבריאות – ד"ר בטרמן.
 .7קורס דרמוסקופיה
מתוכנן קורס בן יומיים לתאריך טנטטיבי 12.9-13.9.19
המטרה :שילוב של קורס למתחילים ולמתקדמים יותר.
אחראים :ד"ר ניר נתנזון ופרופ' אלון סקופ.
 .8קורס קלינופתולוגיה יתקיים בתאריך -4.10.18 :אחראי  :פרופ' סקופ.

