סיכום ישיבת ועד מס' 30.11.18 – 8
נוכחים :פרופ' חודק ,פרופ' מימוני ,פרופ ברזילי ,ד"ר נתנזון ,ד"ר גולדברג ,ד"ר מולכו ,פרופ סקופ,
פרופ רמות ,ד"ר מץ ,ד"ר מיכל רמון ,ורונית פלדבוי
נעדרה והתנצלה :דר רוני דודיוק גד
ישיבת הועד הבאה 29.3.19 :
The European Society for Dermatological Research - ESDR .1
פעילות משותפת עם האיגוד האירופאי לרפואת עור מחקרית – פרופ שפרכר.
פרופ שפרכר נבחר להיות נציג חבר היחיד מישראל בבורד של ה ,ESDR -חברה שעוסקת
ברפואת עור מחקרית שבה חברים חוקרים ורופאים דרמטולוגים מכל העולם.
הכנס הבא של ה ESDR -יתקיים ב ספטמבר  2019בבורדו ,צרפת .
על מנת לעודד שיתוף פעולה נרחב יותר עם חוקרים ורופאים דרמטולוגים ישראלים ,להלן
החלטות הועד :
 לעודד השתתפות והרשמה של רופאי עור ל.ESDR -
 איגוד העור ייתמוך בדמי רישום למומחה אחד מכל מחלקה בגובה של  145יורו,
סה"כ למשך  3שנים.
Annual Meeting of the European Society for Pediatric Dermatology -ESPD
הופנתה בקשה לקיים את הכנס בישראל ב ,2023 -פרופ שפכר מבקש את חסות האיגוד .
 .2קורס בדרמטולוגיה אסתטית בחסות האיגוד -ד"ר אלמן מוניקה
ד"ר אלמן הציגה את הבעייתיות בנושא ההכשרה המעשית של רופאי העור בדרמטולוגיה
אסתטית אשר הינה חלק מהסילבוס של ההתמחות העור.
להלן הצעותיה:
 להוסיף לסילבוס הקיים את היישום המעשי.
 לעודד את השתתפות של רופאי העור בכנסים של החברה לכירורגיה דרמטולוגית
 בניית קורס יעודי בדרמטולוגיה אסתטית לפלסטיקאים ורופאי עור
החלטת הועד :כעיקרון יש לייעד את הוראת הדרמטולוגיה האסתטית לרופאי עור
ולפלסטיקאים בלבד  .כיום ,הסילבוס של ההתמחות בעור כולל את התחום ואף בעבר ניתנה
הוראה בלימודי המשךיש להרחיב את ההוראה גם להכשרה מעשית בקורס עתידי במסגרת
לימודי המשך .הועד יפנה ליור החוג לרפואת העור באוניברסיטת תא  ,פרופ דני בן אמיתי,
בבקשה לבנות קורס יעודי שיכיל גם סדנאות מעשיות.
 .3דוח מבקר המדינה לגבי ניתוחים פלסטיים ואסתטים – פרופ חודק בשם האיגוד הביעה
תמיכה בתוכן הדוח המפורט .
 .4הכנס השנתי של איגוד העור -2019
 דמי הרישום למתמחים 50% :מגובה דמי הרישום למומחים.
 למתמחים יינתן סבסוד נוסף מהוצאות הלינה ו/או הטיסה של  , ₪ 600סכום זה יורד
מחשבון תקציב הכנס
 ביום שישי יתקיימו החוגים בלבד .פרופ זבולונוב יידרש להגיש את מבנה הכנס של יום
שישי לפרופ חודק .
 הצעת מחיר לטיסות -מצ"ב

 .5הנחיות נוספות לקיום כנסים שנתיים:
 הצגת תוכנית מהלך הכנס וכן התוכנית המדעית ע"י יו"ר הכנס ויו"ר הועדה המדעית
לאישורו של הועד .
 לשלוח פרוטוקול של ישיבת ועדה המארגנת וו/או ישיבה של הועדה המדעית למזכיר
האיגוד לאישור.
 .6דיון בבקשתו של פרופ עמוס גילהר :
פרופ גילהר גייס בעבר כספים לטובת הבאת מרצים לכנס  .פרופ גילהר פנה בבקשה
להשתמש בסכום שנותר .אושר ניצול עודפי הכסף שנותר לפעילות יזומה מצדו לטובת
האיגוד.
 .7בחירת נציג לוועדת הפרס ע"ש פרופ דני ורדי ז"ל – נבחר פרופ אנק פה אחד .
 .8כנסים לשנת 2019
 כנס בינלאומי של מחלות הציפורן –יוזמה של פרופ אבנר שמר לתחילת דצמבר
 2019בתל-אביב .אושר לפרופ אבנר שמר לקיים כנס זה בחסות האיגוד ,בכפוף
להצגת תכני הכנס והצגת עלויות.
 – ILDS כנס המתקיים אחת ל 4 -שנים .השנה ייערך במילנו בין התאריכים:
 3 .10-15/6/19נציגים מהועד אמורים להשתתף .האיגוד יממן טיסה במחלקת
תיירים ,רשום ולינה.
 קורס דרמוסקופיה –אחראי-ד"ר ניר נתנזון .הקורס יתקיים ב .12-13/9/19 -דר
נתנזון מבקש לפתוח את הקורס גם לרופאי משפחה ולפלסטיקאים ,סה"כ צפי כ
 400משתתפים .אושר .
 .9עידכונים בנושאים שהועלו בישיבות קודמות של האיגוד:
 התחזות רופאת עור בלאומית – נשלח מכתב לפרופ וינקלר ,המנהל הרפואי של
הקופה אשר ענה כי מטפל בנושא.
 מרפאת עור ילדים באסה"ר שמנוהלת עי רופא ילדים שלא עבר הכשרה פורמלית
מלאה בתחום – פרופ חודק ,בשמו של האיגוד ,העבירה את מחאתנו למנהלת ביח
אסה"ר ,אשר השיבה כי המרפאה בפיקוח של רופא עור .

רשמו :רונית פלדבוי ופרופ מימוני
בברכה,

פרופ אמי חודק

