
 

 201810.30.סיכום ישיבת ועד האיגוד מיום 

גבי וינשטיין, עידית ורבר, איתן אוריאל,  יונתן שטרייפלר,  דנה אקשטיין,חן הלוי,  נוכחים: 

 גל איפרגן, חן הלוי, דוד טנה )יו"ר(. 

 שהתחתן בערב זה ושלוחות לו ברכות ועד האיגוד. נדב ביטון ד"ר -נציג המתמחים-נעדר

 נושאים שנדונו בישיבה:

 .תקנון האיגוד ותקנון מובנה אחיד לחברות איגודיותלעדכונים  .1

 .למליאה לקראת הצבעה בישיבת מליאת האיגודצו יופ. וושרא -החלטה

₪,  300 -בנוירולוגיה חבר מן המניין מומחה - ההחלט -2019עדכון דמי חבר לשנת  .2
חבר שלא מן המניין )חוקרים, סיעוד מקצועות הבריאות ₪,  150 -מתמחה בנוירולוגיה 

-. לציין, דמי חבר אילו כוללים חברות בחברותפטורים מתשלום -פנסיונרים ₪,  150 -וכו'( 
 האיגודיות שיוקמו.

 כנסים/חסויות .3
 .12.6.2019שעברה. תאריך מתכונת בדומה לשנה  -החלטה  – 2019 כנס חצי שנתי

₪.   5,000  -פרופ' קורצ'ין ופרופ' איפרגן. אישור תגמול לפרופ' קןרצ'ין כבעבר -שבי ראשיו
יוחלט בתאום בין יושבי הראש ויו"ר ומזכיר האיגוד. הרצאות חסות  -נושא מרכזי של הכינוס

, אין מניעה הכינוס , מחייב אישור המרצה ע"י שני יושבי ראשמכלל ההרצאות 20%עד 
  שמרצה בהרצאת חסות יקבל תגמול כמקובל. 

ר החוג "הצעה ע"י יו -הצעה לכינוס סוף שבוע משותף קרדיולוגיה/נוירולוגיה
חוגים  שניבשיתוף מאושר  -החלטה .2019לינואר  17-19תאריך מוצע . לאלקטרופיזיולוגיה

 פרופ' איתן אוריאל וד"ר חן הלוי. -לכל הפחות. מארגנים מטעם האיגוד הנוירולוגי
במלון  18-19/2/19-מתקיים בת"א ב לנוירולוגיה ונוירופיזיולוגיה 15-הבינלאומי ההכנס 

למתמחה בנוירולוגיה ועפ"י ₪  125תמיכה כבעבר בסך מתן חסות ו – החלטהשרתון. 

 מיכל קליין.גב' רשימה שמית למול 

 
 תכנית ייעוץ אסטרטגי/יח"צ לאיגוד.  .4

 מתקיימת.ניתן עדכון לגבי הפעילות הרבה מאוד אשר 
 .בישראל ההיקפית העצבים ומערכת המוח תחלואת אתגרמסמך 

 נפלאותיריד פעילות סביב ; פעילות סביב כנס שבץ המוח של משרד הבריאות ועמותת נאמן
ישיבה עם יע לברך בכינוס הנוירולוגי השנתי; אות יגסגן שר הברי; המוח בבריאות ובחולי

 .ועם יו"ר הר"י וישיבות עם ראשי המשרדסגן שר הבריאות עם  AANיו"ר ומזכ"ל 
בפרסום הקרוב של המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות על מצב הבריאות 

גיליון של "הרפואה" אשר מוקדש  /בישראל יוקדש לראשונה פרק שלם על תחלואת המוח
 .הסתיימה הגשת כל המאמרים -תרפואת המוח ומערכת העצבים ההיקפיל

 אושר-החלטה - את המוח בישראלוללהפחתת נטל כלל תחמועצה ציבורית הקמת 
 אושר-החלטה -חוזה ההמשך לשנהעפ"י המשך התקשרות  -תארא
 אושר-החלטה -ותדמית התקשרות יח"ץ לאיגוד ע"י פנינה שלו משלו יח"ץהמשך  -יח"ץ

 אושר-החלטה -.bakeryהכנת סרטון על תחלואת המוח בשיתוף חברת  -בייקרי
 

 להשתלמות ההצעה את אישרה ההתמחות ועדת – השתלמות עמיתים באפילפסיה .5

. ד"ר אקשטייןתודות ל -ונערך כבר דיון בנשיאות וילדים למבוגרים מסלולים בשני העמיתים

המטרה להרחיב לכלל המקצועות ו השתלמויות עמיתים מאושרות 4 מושלמותכעת 

 הראשיים.

החברה הישראלית לרפואת שינה פנתה לבקש את תמיכת האיגוד  -התמחות בשינה .6

האיגוד תומך בהסדרת ההכשרה. ועד  -החלטה הנוירולוגי לקיום התמחות ברפואת שינה.

ועד עמיתים. -השתלמותשל שלב ראשון הינו לכך כהאיגוד הנוירולוגי סבור שהפורמט הנכון 

 ראשי המועצה המדעית.לדון על הנושא מול לחברה לרפואת שינה מציע האיגוד 

https://www.israel-heart.org.il/%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://www.israel-heart.org.il/%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99


 

 

 עדכונים

באוקטובר במלון קראון  14-17התקיימה בהצלחה בתאריכים  -סדנת הכנה לשלב ב'

 פלאז'ה עזריאלי. יו"ר ד"ר מרק הלמן.

מטעם משרד בין מרכז לפריפריה  –שבץ מוחי  –כנס משרד הבריאות אתמול נערך 

 רך בנוירולוגים וסקולאריים.דגש גדול על צו -הבריאות ועמותת נאמן

עליה של  -בשנה שעברה 91תקצירים לעומת  156הוגשו – תקצירים לכינוס השנתי
. שיפוט התקצירים ע"י הועדה המדעית מסתיים היום. ישיבת הועדה מחר 70%למעלה מ 

 באוקטובר. 31
 -ישיבות מיוחדות על עתיד רפואת המוח בשיתוף ה -כינוס נוירולוגי שנתי

AAN  ה  ובהשתתפות נשיא- AAN ;יום   בכירי משרד הבריאות וברכות סגן שר הבריאות
סימפוזיון ייעודי לסיעוד  (EAN) ; סדנאות מלא בשיתוף האקדמיה האירופאית לנוירולוגיה

 (ISFN) ישיבה בשיתוף העמותה הישראלית למדעי המוח ;ומקצועות הבריאות
ת המוח האנושי בבריאות ובחולי" פעילות "נפלאו -יריד המוח ISFN ;ובהשתתפות נשיא ה

 ערב בה האיגוד הנוירולוגי פותח את שעריו לציבור הרחב
 

 רשם: דוד טנה


