
 

 2.12.11סיכום ישיבת מליאה 

 02/12/2011תאריך: 

 דברים לזכרו של פרופ' פלדמן פרופ' תמיר בן חור נשא

 פרופ' נתן בורנשטיין:

 ברכות לשבים 
 סיכום פעילות האיגוד 
 כנס עדכון חצי שנתי 
 עדכון תקנון האיגוד 
 שדרוג אתר האיגוד 
 החלטה לא לשנות "דמי חבר" 
 הצעה לתמוך בנוסעים ל- FELLOWSHIP בצורה כלשהי. 

 :דיון
 פרופ' דודי ירניצקי –תמיכה במחקר במחלקה 

צריך להחליט על מדיניות האיגוד לתמיכה במחלקות  –פרופ' ישראל שטיינר 
 הקטנות וגיוס כספים מחברות תרופות.

שנים כבטחון ולהשתמש  3יש להשאיר את הכסף למשך  –פרופ' נתן בורנשטיין 
 בכסף בצורה מבוקרת.

 תמיכת חב' התרופות תלך ותקטן. –פרופ' ארגוב 

יורו לחודש במשך  2000 -כ FELLOWSHIP(EFNS ) -יש קרנות אירופאיות ל
 .כשנה

יהיה איחוד של האיגודים נוירולוגים באירופה וכנראה תפתחנה אפשריות  2014 -ב
 חדשות למענקים להשתלמויות.

אחת ממשימות האיגוד שבתי חולים בפריפריה יתמכו ע"י האיגוד –פרופ' גלעדי 
 ברמה האקדמית

 תווה.מסכים אך שיהיה מ –פרופ בורנשטיין 

 שמוכר ע"י המועצה המדעית. FELLOWSHIP -יש הכרה בארץ ל

נשמח להקדים את הפריפריה לטובת האיגוד. התקציב צריך  –פרופ' בורנשטיין 
רווח מהכינוסים. צריך   לעבור בוועד, צריך להשאיר בטחון. בחשבון הנחה שלא יהיה

 להשתמש בכסף בצורה מושכלת.

ים שנוירולוגיה לא שייכת אליהם כמו טיפול נמרץ. צריך לחזק תחומ –פרופ' צ'פמן  
מתוכננת ישיבה במועצה המדעית בעניין   שכל אחד יכול להקים. EMGכמו"כ 

 הטיפול הנמרץ ונוירולוגיה



 

מודה לפרופ' טנה על עבודתו המצוינת וההשקעה בהכנת הכינוס  ועדה מדעית:
 המוצלח

 מעודד את המתמחים להיות חברי האיגוד ע"מ שייהנו מכל היתרונות.

 נשאר כבשנה שעברה. –מחיר דמי החבר למתמחים 

דר' אילן זיו, יו"ר ועדת אתר האיגוד שבו חברים פרופ' טנה ודר' אלעד דווח על 
המגמה לשידרוג אתר האיגוד שאמור להיות חלון הראווה של האיגוד ולכן חייב 

לשכור את שרותיה של הגב' פני רוסו כ   ההחלטה היא פנים ושנוי. לעבור מתיחת 
WEB MASTER 

 פרופ' טנה דווח על מקבלי הפרסים וכן על פרסים חדשים "אות מפעל חיים"

 .פוסטר מצטיין: דר' ברגמן, דר' גולדברג שטרן. מקבלים תעודה ופרס כספי צנוע

 תקציר מצטיין: דר' רוני אייכל, דר' אביבה קצב.

 סום מקורי מצטיין: נעה רז.פר

 אות מפעל חיים על תרומה לנוירולוגיה הישראלית –פרס חדש 

 ?מחברים 2כיצד מתמודדים אם יש  –פרופ' קורצ'ין 
 התשובה: המחבר הראשון זוכה בפרס

אות מפעל חיים יוענק עפ"י החלטה משותפת של ועד האיגוד והועדה 
רופ' קורצ'ין שהוצגו על ידי פרופ' המדעית.השנה הוענק האות לפרופ' אברמסקי ופ

 ןבן חור ופרופ' בורנשטיי
יש מספיק כסף לאיגוד לכן לא למכור ישיבה מרכזית לחברות  . 1–פרופ' שטיינר 

 .התרופות
 .אין מספיק אנשים שיראו את הפוסטרים . 2

 שיטת הפוסטרים: ניצול הצעירים.

 מציע לחזור לפורמט קודם של הצגת הפוסטרים על הבמה בזמן קצר.

 פרופ' שטיינר: לעודד את האנשים לא להציג פוסטרים.

 בגלל עומס הכינוס לא היה זמן להתייחס לפוסטרים.

 פרופ' בורנשטיין : לפעמים יש אילוצים של זמן ומקום.

 .זמןפרופ' טנה: מסכים עם ההערה על חברות התרופות בגלל עומס ה
לגבי הפוסטרים, תקצירים שהתקבלו לכנס זה כבר הישג ולא חשוב אם התקציר 

 דהתקבל כפוסטר שזה גם מכוב
 .יהיו יו"ר הפוסטרים חשוב שבכירים ומובילי דעה

 פרופ' קוט: לעודד מנהלי מחלקות להגיע.



 

פרופ' קורצ'ין: שיטת בקרת העבודות שתחום מסויים יהיה כפוסטר ואולי זה יפתור 
 .הבעיהאת 

 לקבוע כי פוסטר לא יכול לקבל פרס אם המציג לא נמצא.

פרופ' גורדון: לא בסדר שהיו מעט מתמחים שהציגו. המקום צריך להיות נגיש 
 למתמחים.יש לעודד את המתמחים לבוא ולהציג.

 פרופ' בורנשטיין: תפקיד המחלקות לעודד את המתמחים לעשות מחקר ולהציגו

 א יכולים להגיע למתכונת של סופ"ש.פרופ' גורדון: המתמחים ל

 פרופ' טנה: השיפוט אנונימי. יש העדפה להצגות קליניות.

 דר' שאהין: ממליץ לזמן את מנהלי המחלקות לישיבת ועד האיגוד.

 פרופ' בורנשטיין: מוכן לעשות ניתוח מדעי ונראה אם יש שינוי.

 פרופ' ירניצקי: לתת לפוסטרים יותר זמן.

להוריד הרצאות לטובת הפוסטרים. בחירת מיקום הכינוס יקבע  פרופ' בורנשטיין :
 עפ"י מקום לפוסטרים.

 דר' אילן זיו: עבודות המעבדה חשובות.

 מורכבת מחברים הרואים מנקודות מבט שונות.  הועדה המדעית

 פרופ' בן חור תמיר: צריך שיהיה איזון בין עבודות מדעיות לקליניות.

 והועד הבא יחליט. הרמה המדעית ראוייה בהחלט. פרופ' בורנשטיין: צריך לשדרג

 .האיגוד והוועד מתנהל כמו שצריך ויש שקיפות מלאה  –דר' וולר: ועדת בקורת 
כיו"ר הוועדה לתקנים )ועדה פרופסיונאלית(: גילוי נאות. יש מאבק בהר"י על 

 .ההסכם החדש
 בהר"י רוצים לדעת מה התקינה הנכונה בכל מחלקה.

ך יחצ"ן לאיגוד שיעלה את המודעות והנראות של נוירולוגיה בציבור דר' מילוא: צרי
 ובין מקבלי ההחלטות בממסד

 .דר' וולר: אין מספיק מתמחים עפ"י מספר התורנויות שצריכים לעשות
 מקצוע הנוירולוגיה במצוקה והר"י לא רואה זאת כך.

ייצוג בוועדת  העלות אדירה. אין –דר מילוא הציג את הטכנולוגיות להערכה האיגוד 
 הסל לעניין השינה.

התקבל אישור רשמי התקבל ל"הדסה" -FELLOWSHIPפרופ' לקר :דווח על נושא 
 כמקום רשמי להשתלמות בשבץ מוח



 

 ישנו אישור לשבץ מוחי, לאפילפסיה נעננו בשלילה שלילי. הוגש ערעור על כך.

 :בחירות
פרופ' בורנשטיין לקדנציה מכיוון שאין מועמדים ליו"ר, באישור וועדת בקורת נבחר 

 נוספת בהצבעה גלוייה.

דר' פלכטר ביקש לא להמשיך לכהן כחבר בוועד ונבחר דר' ברוך אלעד כנציג 
 הקהילה.

 


