
 

 23.6.2011 –ישיבת האיגוד 

 23/06/2011תאריך: 

 דוד טנה, רונן לקר, אילנה שלזינגר,נתן בורנשטיין נוכחים:

 הבוקשטיין פליקס, ראדי שהין, פלכטר שלמ התנצלו:
 מנחם שדה אורח:

 :פרויקט אבחנה מבדלת בנוירולוגיה
 להקמת אתר אינטרנט של אבחנה מבדלת בנוירולוגיה.-פרופ' שדה הציג רעיון 

  מסקנה:
 ןבאופן עקרוני הועד תומך ברעיו א. 
ין מנהלי פרופ' שדה יעביר תקציר של הרעיון כולל דוגמאות כדי להפיצן ב  ב.

 ,המחלקות ולבקש את תמיכתם
 .הכתיבה תוטל על המתמחים במחלקות השונות

 פרופ' שדה יהיה העורך של הפרויקט.  ג.

 :כינוס שנתי
להביא מרצה אורח ל "הרצאת   ם-פרופ' לקר הביע את רצון המחלקה בהדסה י .א

 תבושס" המסורתי
 .ראלאות מפעל חיים על תרומה משמעותית לנוירולוגיה ביש .ב
 .ההחלטה על המועמד תקבע ע"י ועדה המורכבת מחברי הועד והועדה המדעית *
המועמדים יוצעו על ידי חברי האיגוד עם המלצה ונימוקים התומכים בהצעה  *

 .למועמד
יופץ קול קורא לכל חברי האיגוד שינוסח ע"י פרופ' טנה כיו"ר הועדה המדעית עם  *

 .תאריך יעד
 -קול קורא לתקצירים .ג

לאוקטובר, הועדה המדעית תשלח ציונים עד  10תאריך יעד להגשה עד  :הצעה    
 .להכנת תוכנית מדעית של הכינוס 2.11.11, ותתכנס ב28.10.11

 :הצעה חלופית של חברת כנס    
 25.2 11תקצירים.

 9.10.11תשובות הועדה המדעית 
 11.10 11התכנסות הועדה.

 24.10.11פרסום תוכנית 
יוחלט בהמשך על מי להטיל . Devices in Neurology.ישיבות מליאההוחלט על  .ד

 אישיבות המליאה בנוש 2 -את הכנת התכנית המדעית ל
הכינוס של  2012דר' מילוא דווח כי החברה לנוירואימונולוגיה החליטה כי ב  .ה

החברה יהיה בצמוד לכינוס הנוירולוגי השנתי התוכנית המדעית והלוגיסטיקה 
 .וף פעולהתוחלט בשית

היבטים אתיים  –באנשים בריאים  Neuroenhancement ישיבת מליאה בנושא .ו
דקות )הנושא  90-למשך כ –ורפואיים. ירכזו ד"ר אלעד, ד"ר פלאקו, ד"ר ויינשטיין 

 לא נידון בישיבת הועד, אך הוצע לדיון על ידי דר. אלעד ונשמט מסדר היום בשוגג(

השנה תערכנה בחירות..האיגוד יערך לקראת  – ז. בחירות לועד ויו"ר האיגוד
 .הבחירות לפי ההנחיות שיוגשו על ידי בועז וולר בהתאם לתקנון הר"י



 

על ידי טבע כהוקרה לנשיא ה  ENSמילגות לנסיעה לכינוס ה  2נתנו  לציין כי ח.
ENS בפרופ' ארגו 

 .בבודפשט על ידי חברת רפא  EFNSה מלגות נסיעה ל 10.לציין כי נתנו  ט
 הגרלות נערכו בין אלו שהגישו מועמדותם והזוכים יודעו בנידון

 אישור סדנת הכנה למבחני שלב ב' לפרופ' רביי:

 :החלטה
 התקציב אושר ע"י הועדה בהתאם לתקציב משנה שעברה.

מתמחים מהאיגוד "לבי"ס קיץ לשבץ מוח"  2פרופ' לקר הציע לממן  :מימון מתמחים
 .י לשבץ מוחשמאורגן על ידי האיגוד האירופא

מקצוע מסוים. בשלב זה -:חלק מחברי הועד התנגדו לתמוך כספית בתתהחלטה
 ההצעה נדחתה.

דר' מילוא דווח על הצלחה מרשימה של   כינוס עידכון בנוירולוגיה )"חצי שנתי"(:
איש מתחומים שונים  400כינוס העדכון החצי שנתי של האיגוד.נכחו מעל 

הה.הועדה מודה לפרופ' קורצ'ין ודר' מילוא יושבי מדעית גבו וההרצאות היו ברמה 
ראש הכינוס על תרומתם הרבה וההשקעה בארגון הכינוס המוצלח.כמו כן האיגוד 

 .מודה לחברת "מדיקל" על הארגון המוצלח
החצי שנתי גם שנה   הועד הנוכחי חושב כי יש להמשיך בארגון " כינוס העדכון"

 הבאה.

פ' טנה העלה שוב את ההצעה להעסיק אדם : פרואתר האינטרנט של האיגוד
הועד מסכים כי יש לשדרג את אתר האיגוד וינקטו  .Web Master -בתשלום כ

 צעדים בנידון

: שרה תוציא קול קורא למציאת אדם מתאים לנושא בתשלום שיקבע החלטה
 מאוחר יותר

שהוצגו   דר' מילוא דווח על קבלת הטכנולוגיות הנוירולוגיות ועדת סל התרופות :
לסל התרופות. ועדת הסל של האיגוד תתכנס בחודש הבא עם ועדת המשנה של 

 הסל לקביעת התעדוף של הטכנולוגיות.

פרופ' לקר העלה את נושא הויזות של   :(WFN)הכינוס הנוירולוגי העולמי במרוקו 
 קבוצה.הישראלים שיסודר דרך האיגוד כ


