
 

 

 20184.071.סיכום ישיבת ועד האיגוד מיום 

  דוד טנה )יו"ר(. ,, גל איפרגן, חן הלויאיתן אוריאל ,עידית ורברגבי וינשטיין,  נוכחים: 

 ביטון נדב ר"ד -נציג המתמחים-משקיף

 דנה אקשטיין, ,עלא אבו סאלחיונתן שטרייפלר, התנצלו: 

 

 נושאים שנדונו בישיבה:

 נוספים /מינוייםתפקידים .1

 לקדנציה הקרובה.נוספים תפקידים מינויים וואושרו נדונו 

-תחום נוירו -ד"ר רוני מילוא, תחום הפרעות תנועההוועדה ו יו"ר-שרון חסין פרופ' -ועדת סל 
 ד"ר, תחום אפילפסיה-דנה אקשטייןד"ר , וקוגניציהתחום דמנציה  -ברגמן  נועהד"ר , אימונולוגיה

יו"ר האיגוד  -דוד טנהפרופ'  ,תחום כאב -שרון  רוניד"ר , שריר-תחום מחלות עצב -דורי אמיר
 .מוחהשבץ מחלות כלי דם של המוח/תחום ו

ד"ר איתן אוריאל, פרופ' גל איפרגן, ד"ר דנה   -חברי וועדה. יו"ר -נירית לבד"ר –ועדה מדעית 
  .חברים נוספים 3ומשלימה כעת  קשטיין, ד"ר ניקולה מאג'יו, ד"ר קרן רגבא

ד"ר מרק , ד"ר טניה גורביץ, פרופ' גל איפרגן, יו"ר-ד"ר איתן אוריאל -ועדת הוראת מתמחים 
 התקיימה ישיבה עבודה. .ד"ר נירית לב, הלמן

 )יחיד אשר הגיש מועמדות( ביטון נדב ר"דהצטרף  -נציג מתמחים לוועד

 
 השנה כינוסים .2

מדיקל  -פרופ' עמוס קורצ'ין ופרופ' גל איפרגן. חברה מארגנת -יושבי ראש  – חצי שנתיכנס 

  במלון דן פנורמה. 2018ביוני,  12יתקיים ביום ג'  אקספו. 

 .מתחם אירועים לאגוייערך ב -2018בדצמבר,  12-ו 11יום ג' ויום ד' למתוכנן  – כינוס שנתי

 האמריקאית לנוירולוגיה.עם האקדמיה  ףמשות plenary sessionמתוכנן 

 לק מהכנס. כח סיעוד ומקצועות הרפואהלמתוכננת סדנא ייעודית 

EAN Day-  10יום ב' ל מתוכנן, בשיתוף האקדמיה האירופאית לנוירולוגיהיום סדנאות טרום כינוס 

 .מתחם אירועים לאגו -2018בדצמבר, 

קיים מודל דומה  שימות.נבדקת אפשרות וי. בערב בדצמבר 10' ב יום - בריאות המוח יריד .3

 .אשר מיועד לציבור הרחב מוצלח מטעם האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה

 

 סדנאות הכנה לשלב א' ולשלב ב' .4
יו"ר  עזריאלי ה'פלאז קראון במלון 2018במאי  30-31תתקיים בתאריכים  -סדנת הכנה לשלב א'

 כנית הסדנה.והוכנה ת ד"ר איתן אוריאל.

 

ר . יו"עזריאלי ה'פלאז קראון במלון באוקטובר 14-17תתקיים בתאריכים  -'בסדנת הכנה לשלב 

 ד"ר מרק הלמן.

 

 /תכנוןבהכנה ניירות עמדה/הנחיות קליניות .5



 

ד"ר חן הלוי ופרופ' רונן לקר )יו"רים(, ד"ר איתן אוריאל, ד"ר  -טיפול המוקדם בשבץ מוח חדה

 , פרופ' דוד טנהחורב ענת

 

נייר עמדה  - (ESUS) הבירור הקרדיאלי בחולים אחרי שבץ מוחי תסחיפי מסיבה לא ברורה

כל )יו"ר(, ד"ר סאלו יד"ר רוני אי -מהצד הנוירולוגימשותף של האיגוד הנוירולוגי והקרדיולוגי. 

 שלומי פרץ, פרופ' נתן בורנשטיין. "רחרץ, ד

 

 , בשלבי תכנון.פרופ' דוד טנה-יו"ר -ולשימור להשגה אופנים - מיטבית מוח בריאות

 

 לאיגוד /יח"צאסטרטגיייעוץ כנית ת .6

נערכו פגישות . /נוירולוגיהברפואת המוח יח"צ/כנית לייעוץ אסטרטגינדונו אפשרויות של ת

 .UNIKוחברת  ונתקבלו הצעות מחברת תארא, חברת קונספט

 בחינה מחדש בעוד שנה.תיערך  .תאראהתקשרות עם חברת : החלטה

 פרופ' דוד טנה )יו"ר(, ד"ר איתן אוריאל, פרופ' גל איפרגן -ועדת היגויי

 בת באיגוד-הקמת חברות .7

 החליטה לאחרונהונוספים איגודים לבקשת נו וערכה דיון לבקשת תקנון של הר"יהועדת  -עדכון

 ראשית עבודת מטהרשת ד. בהתאם נשלא להמליץ על התאמת תקנון הר"י ולהקפיד על יישומו

 .בת של האיגוד הנוירולוגי-לחברות אחיד ייעודי תקנון מובנה לערוךעם הר"י 

נתקבלה במועצה הלאומית למחלות לב וכלי דם  ודיוןשבץ מוח בישראל נושא בהצגה  בעקבות .8

 תופץ למנהלי מחלקות. תשובה מפורטת של מנכ"ל המשרד לגבי תוכניות משרד הבריאות.
 

 להגדרות תפקידעבודת מטה ידם -עלנערכת כעת  הר"יבמשאבי אנוש  הנהלתשל בעקבות פניה  .9

    /ספקי שירותים בשכר.של עובדים 
 

 17:00בשעה  2018, ביולי 24ליום ג' שיבת הועד הבאה נקבעה י .10

 

 

 רשם: דוד טנה

 


