
 
 

 

 7.9.18 – 7מס'  סיכום ישיבת  ועד

יוק, ד"ר מולכו, דד"ר דו ברזילי, ד"ר נתנזון, ד"ר גולדברג, פרופמימוני , 'חודק, פרופ 'פרופ  נוכחים:

 ונית פלדבוירוד"ר מיכל רמון,  ,ד"ר מץ ,סקופ פרופ 

  30.11.18ישיבת הועד הבאה : 

ודר מאיר צחי שלקוביץ רופא עור דר  –שיתוף פעולה עם איגוד הכירורגיה הפלסטית  .1

 יו"ר איגוד רופאי הפלסטיקה.-כהן

 בארץ : האסתטיים טיפוליםדר כהן הציג בפני הועדה את הכשלים לראייתו בכל הקשור ל

  ישנה תופעה של שימוש רחב ומטעה במושג מומחה –שימוש נרחב בתואר מומחה. 

את הציבור ופוגע  מטעה אסתטיקהכגון מומחה ברפואת  מומחיות כוזבתב שימוש

 בכבוד המקצוע. 

  האסתטיותישנה הפרה של החוק בנוגע לפעולות  – באסתטיקהעיסוק רופאי השיניים 

בהם מורשים רופאי השיניים לעסוק. הוגשו עתירות של רופאי השיניים לבית המשפט 

נגד פעילותם של רופאי השיניים בתחום.  מנהלשהוציא חוזר  ,נגד משרד הבריאות

שהינו  -הנושא נמצא בעתירות משפטיות היות ויש להבדיל בין חוזר מנהל רפואה

שיתוף פעולה עם  ךהמצרילביצוע ,  הוראהשמחייב  -המלצה בלבד, לבין חוזר מנכ"ל

 כרגע ישנו נתק בין האיגודים למשרד הבריאות . ,הר"י.

  זאת עקב ו ,מתרחבת  יהוי של נגעים בעור והסרתןזב קוסמטיקאיותמעורבותן של

  צלמות ותוכנה לאבחון נגעים.מרכישת של זמינות 

 החוק ה של הפר תהמהוו ות הדגמות מתקיימ אסתטיתבתי הספר לרפואה ב. 

 ועד לשקול את הנושאים הבאים הקשורים לרפואת עור אסטטית:ודר מאיר כהן מבקש מה

 .שיתוף פעולה בין איגוד העור לאיגוד הפלסטיקה  .1
על מנת ליצור חלופה מקצועית , האיגודים בשיתוף עם הר"י 2הקמת גוף מקצועי של  .2

 עם הגבלות לעיסוק בתחום.

בחסות שני האיגודים לרופאים שאינם רופאי עור וכירורגים  מסגרת הכשרה הקמת  .3

 פלסטיים שיעמוד בסטנדרטיים מסוימים.
חודק הציעה לשקול רוטציית חובה של פלסטיקאים בעור, לצורך שיפור ופ בנוסף פר

 אבחון של נגעים בעור . ד"ר כהן יידון  בהצעה זו באיגוד הפלסטיקאים.  

 תוקם ועדה שתדון בכל הנושאים שהועלו.: דר כהן ישלח נייר עמדה והחלטת הועד

 פרופ זבולונוב  -2019הכנס השנתי של איגוד העור  .2
פרופ זבולונוב הציג את הבעיות  .15-17/5/19הכנס השנתי יתקיים באילת בתאריכים 

 הקשורות לכנס ופתרונן:

 נתפשת כמקום וכיון שאילת בשל ריחוקה של  .מועד הכנס הינו במהלך חודש הרמדאן

לכן התקבלו ההחלטות  להשתתף בכנס. כלו וחלק מהמוסלמים לא י , חופשהשכרוך ב

 הבאות:

  בדוק את כל חגי הדתות בקביעת מועדי הכנסים.יש ללעתיד 

 המורשית רק במחשבים שיהיו ממוקמים  ,דרך אפליקציה הכנס ישודר

 ניתן יהיה להתחבר ישירות לכנס ולצפות בו. םבמחלקות השונות  דרכ

  גם שיבחרו בדרך זו  למוסלמים שומרי חגיומיומיות הלוך ושוב מימון טיסות

 . לחגוג את ארוחת החג משפחתםו ערב ללהישתתף בכנס וגם לחזור באות

 



 
 

 עקב מיקומו יות רישום לכנס גבוהותועל. 

  ניתן לבקש מהחברותEDUCATIONAL GRANT למימון המתמחים. 

 לגבי מימון אפשרי ) אפילו חלקי(  מקרן  ספציפית בכל בית חולים  יש לברר

                                                                                                             .יעודית  למתמחים 

      אך לאחר מכן חלק אושר ע"י הועד  אמנם בישיבה : דמי רישום למומחים ,

מאנשי הועד הביעו בקשה לדון  מחדש בשל עלויות שגבוהות הרבה יותר משנים 

 ן הנושא אינו סגור. קודמות. לכ

 800      31/12/18 -קדם הרשמה עד ה ₪ 

 1000 15/2/19 -הרשמה מוקדמת עד ה  ₪ 

 1200 15/5/19 -הרשמה מאוחרת עד ה  ₪ 

מגובה דמי רישום למומחים,  בהתאם  50%דמי רישום הינם  -למתמחים

 . למועדי ההרשמה הנל

 התנהלות הר"י : –הגשת תלונה  .3
, פרופ ברזילי אנונימית נגדו להר"י  זבולונוב בנושא הגשת תלונהבעקבות פנייתו של פרופ 

 פרת יו"ר המועצה המדעית לקבלת נוהל הגשת תלונה וטיפולה .' לפרופ יפנה במכתב

 

 .18-20/7/19בתאריכים:  אלמאיערך במלון  – 2019כנס "רמות"  .4
 אביב ברזילי '  פרופ – הכנסיו"ר 

 וד"ר אילן גולדברג.ד"ר ניר נתנזון  -חברי הועדה המדעית

 

   ד"ר מץ  – 2019תרופות סל  .5

  לאישור, ללא  הדגש השנה הוא להגיש כל תרופה ביולוגית בפני עצמה

 יבות לקווי טיפול.יהתח

 ד"ר דודיוק ופרופ מימוני  –ש" ותרופת ריטוקסימאב חברת "ר 

כתרופת    FDA -התרופה אושרה ב . תרופה יקרה שלא נמצאת בסלמדובר ב

יכו משיחברי הכללית  שך ככללית מושלם אינה מכסה תרופות יתום  . יתום

עצמי  ופןלממן באוהיא תינתן רק למי שידו משגת תרופה לקבל איושר לשלא 

ניתן בקופות אחרות המצב שונה. למשל במכבי ) בעלי ביטוחים פרטיים. לאו 

 אישור מיוחד(. לקבל 

 ש צרפת יפעלו ויגי חברת רנצ. ש בצרפתופרופ מימוני ניפגש עם נציגי חברת ר

לתת עדיפות מרכזית ברישום התרופה על מנת ש בארץ ומול נציגי חברת ר

 בארץ לפמפיגוס 

 למתן חמלה לחולים שידם אינה ישראל ש וינוסח מכתב בשם האיגוד לחברת ר

 משגת לקנייתה.

 

ם חויבת לקבל את אישורו של דר נתנזון טרם פרסום המאמרימ חברת מדנט  -אתר האיגוד .6

 באתר האיגוד.
 

 ד"ר נתנזון יעדכן את מכתב העמדה בנוגע להכנסת מיפוי שומות לשב"ן. -מיפוי שומות .7
 הנושא נמצא בבדיקה משפטית בהר"י. -ית צילוםיאפליקצ

 

תגובת יו"רים של האיגודים לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנוגע לקשר בין תעמלני  .8

 . הוצגה התגובה ואושרה פה אחד  – חברות התרופות והרופאים
 



 
 

 

 

 מהכנס. פרופ רמות הציג בפני הוועד רווח  – עדכון דוח כספי  כנס אטופיק דרמטיטיס .9

 

פאי וורהילדים  האיגוד ישלח מסמך לאיגוד רופאי – מומחה רפואת עור ילדים בקהילה .10

 את שם ביח' המעורב בנושא.  ובנוסף לציין המשפחה להבהרות בנוגע לנושא 
 לעדכן את מנהלת ביח' אסף הרופא בנוגע למסמך שישלח. יש

 

 

 רשמו: רונית פלדבוי ופרופ מימוני

 

 ,בברכה

 

  

 חודק אמי פרופ

 


