
 

 17.12.10י שנערך באילת ביום סיכום ישיבת מליאה בכנס השנת

 17/12/2010תאריך: 

 פרופ' בורנשטיין פתח את הישיבה וסקר את פעילות האיגוד בשנה החולפת.

משרד הבריאות הכריז על שבץ מוח כפרויקט לאומי.  שבץ מוחי פרויקט לאומי:
מנהל רפואה בנידון. ההחלטה היא כי בשלב ראשון  חוזר אבעתיד הקרוב יצ

נוירו רדיולוג פולשני  על מתוקננים בפיזור גיאוגרפי שבהם קיים גם  –מרכזי  6 ויוקמ
ו/או מצנתר מוח . נמשיך להיאבק על הצורך בהקמת יחידות שבץ מוח יעודיות 

 מתוקננות בכל בתי החולים.

הר"י החליטה להרים הכפפה ועדכן העיוות בנושא  עיוות במישור הפרופסיונלי:
יבת מנהלי מחלקות הוחלט למנות את דר' בועז וולר התקנים בכל התחומים. ביש

 .כיו"ר הוועדה שתדון בנושא מול הר"י 
הוועדה הגישה ליו"ר הר"י את דרישות האיגוד בהתאם להצעות השונות שהתקבלו 

 מחברי הוועדה. תזומן פגישה עם יו"ר הר"י לתאום עמדות וציפיות

הסתיים בהצלחה רבה  (NASIS 2010סקר שבץ המוח השלישי ) מישור אקדמי:
תודה לכל המרכזים בבתי  .ץתוך שיתוף פעולה יוצא מהכלל של כל בתי החולים באר

החולים ולכל העוסקים במלאכה. חוברת עם תוצאות ראשוניות חולקה למשתתפי 
 הכינוס השנתי ותוצאות הסקר הוצגו בישיבת המליאה שהוקדשה לנושא שבץ מוח.

 תו לפרויקט הסקר.תודה מיוחדת לפרופ' טנה על תרומ

סוף סוף יש לאיגוד עיתון משלו !! אחרי איחוד הכוחות. שני עורכי  עיתון של האיגוד:
העיתון פרופ' קורצ'ין ופרופ' טנה עשו עבודה יוצאת מהכלל ורמת העיתון תעיד על 

כך. הגליון האחרון חולק בכינוס וכולל גם את התקצירים של הכינוס. תודה גם למו"ל 
MEDICAL כזת המערכת של העיתון גב' רינת אלוני על עבודתם המקצועית.ולר 

 "שנתי –הועלה נושא החייאת "הכנס החצי  כנס עדכון חצי שנתי:
במתכנת של הרצאות עדכון לרופאי משפחה / כלליים וכמובן גם לנוירולוגים. הנושא 

 יגובש במהלך החודשיים הקרובים ויובא לידיעת חברי האיגוד

לך השנה האחרונה עבר אתר האיגוד שדרוג משמעותי עם : במהאתר האיגוד
מתיחת פנים. מרכז האתר בועז גינזבורג הביא רעיונות חדשים וכולם מוזמנים 

 .להיכנס לאתר האיגוד ולהתעדכן
בתשלום כדי שהאתר  WEB MASTERועד האיגוד החליט כי יש מקום למנות 

. יצא קול יו"ר האיגוד ליידע את יתוחזק כראוי. מי שמוכן ו/או יודע על מישהו כזה נא
 קורא לניהול האתר בשכר.

 UPDRS -האיגוד לקח על עצמו את תרגום לעברית של ה :UPDRS-תרגום ה
 בתמיכת חברות תרופות .

הדו"ח הכספי השנתי של האיגוד  הציג את דר' פליקס בוקשטיין: -גזבר האיגוד
 שהופץ לכל חברי האיגוד טרם הכנס.



 

נראה שאיגוד נמצא על קרקע ₪. 1.000.000 -האיגוד נמצא ביתרה שנתית של כ
 בטוחה מבחינה פיננסית

הצגת חברי הועדה הציג פרופ'  רלאח יו"ר הועדה המדעית:  –פרופ' דוד טנה 
 טנה מספר נושאים הקשורים לוועדה המדעית:

 .עיתון שמכניס כסף  לעיתון אחד, איחוד שני העיתונים 
 ,(NASISח לאומי )סקר שבץ מו

 .דבר חדש שהוכנס השנה –סיורים בפוסטרים 
 .הצגת שיטת שיפוט התקצירים

תקצירים  2-השנה הוענק פרס חדש: פרסום מקורי מצטיין. מוענק פרס כספי ל
 .₪ 500פוסטרים מצטיינים: כ"א  2 –כ"א ו ₪  1000מצטיינים בסך 

הצגה קצר שלא משאיר  ההצגות הצפופות מאוד עם זמן אהעלה את נושדר' וולר:
 כיצד פותרים זאת? –הרבה מקום לדיון 

 :יו"ר ועדת בקורת –דר' וולר 
שקיפות מוחלטת ופרסום דו"ח ישיבות הועד באתר האיגוד.  –תפקוד הועדה 

 .החלטות הועד מובאות לידיעת יו"ר וועדת הבקרת ומופצות לחברי ועדת בקורת
 .גילוי נאות

 .ניהול כספי מתנהל כפי שצריך
 כיצד מונעים זאת בעתיד. –מתמחים שקיבלו הודעה שנכשלו בטעות 

 יהיו הסכמים מיוחדים לגמלאים. 67מציעה כי לחברים מגיל  פרופ' קוט:

 :יו"ר ועדת סל התרופות –דר' רוני מילוא 
 .הצגת חברי ועדת הסל

 . 2010תכשירים וטכנולוגיות לסל  400הוגשו 
. יצא  2011הגיש הצעות לוועדת הסל עד מרץ חוזר המנהל הכללי: הדגיש כי ניתן ל

 קול קורא חדש של משרד הבריאות באינטרנט בנידון.

ועדת הסל של האיגוד דירגה ותיעדפה את הטכנולוגיות שהוגשו להערכת האיגוד  
 .ע"י ועדת הסל

יו"ר האיגוד שיבח והודה לדר' מילוא בפרט ולכל חברי הוועדה על מלאכתם 
 ם ללא סייג למשימה החשובה.המקצועית ועל הירתמות

הודה לרוני מילוא על עבודתו המסורה  דכחבר וועדת הסל של האיגו דר' מוסק:
 במיוחד

הציע כי יש מקום לשקול בעתיד לתת אות כבוד לחברים על עבודתם  דר' גלעדי:
 הבלתי נלאית ותרומתם המיוחדת ויוצאת הדופן לאיגוד הנוירולוגי

 :בנוירולוגיה ת עמיתיםיו"ר וועדת השתלמו -דר' לקר
המקצועות השונים להגיש -התמקצעות. הדגיש כי יצא קול קורא לחברים בתת

 .הצעות להשתלמות עמיתים למועצה מדעית
 .עד כה הוגשו הצעות באפילפסיה ושבץ מוח

בשבץ  FELLOWSHIP הצגת תתי ועדות: המועצה המדעית אישרה את הצעת 



 

 .מוחי
 בקשה להעביר המלצות ושיפורים.

 .בשבץ מוח FELLOWSHIP-יש אישור המועצה המדעית ל פרופ' בורנשטיין:
המצביע על כך שהמרכז  בשלב זה כל מרכז צריך להגיש בקשה למועצה המדעית 

שנקבעו באופן מפורט במסמך שהוגש  FELLOWSHIP-אכן עומד בקריטריונים ל
 למועצה המדעית

 :נושאים לדיון
 היה אפשרות להירשם רק לכינוס.לכינוסים הבאים שת דר' ברוך אלעד:

הרעיון הוא שהכנס יהיה במקום מרוחק ע"מ לפתח גם את הצד  פרופ' בורנשטיין:
החברתי. מקווה שבשנה הבאה הכנס יתקיים במקום נגיש יותר ובמתכונת של סוף 

 שבוע.

שנת המוח. מתקיים מהלך  2012מהלך אירופאי לקרוא לשנת  פרופ' ארגוב:
 .2015 -ב ( EFNSו  ENSהחברות הנוירולוגיות האירופאיות )  מתקדם לאיחוד 

ENS  מתמחים במימון כך שיוכלו להצטרף לועדות ויוכלו  250מזמין כל שנה
 ENSלמימון לכינוס השנתי של ה  ENSלהשפיע. קרא למתמחים להגיש בקשות ל

 בון.בליס

להעלות את זה באתר האיגוד לידיעת המתמחים. מנהלי  פרופ' בורנשטיין:
 המחלקות צריכים לעודד את המתמחים להגיש בקשות .

. בארץ צריך לשנות את זכאות המלגה 35המלגות מיועדות עד גיל  פרופ' מילוא:
 .35אחרי גיל 

מי רוצה לחדש/ נציגת האיגוד בביטוח לאומי. הביטוח הלאו –דר' אולגה חילקביץ 
לעדכן את סעיפי הנכויות הנוירולוגיות. היתה בעיה בין הר"י למל"ל, כל האיגודים 

 .למעט עור ונוירולוגיה הגישו מסמכים
פרופ' שדה ופרופ' קוט לעזור  בפנייה ישירה של יו"ר האיגוד הסכימו פרופ' ארגוב, 

 לי עבודה.ולהצטרף למשימה. דר' חילקביץ תפנה אליהם לגיבוש שיטות ונוה

תודה לכולם. האיגוד מתנהל היטב. הועד פעיל בהרבה תחומים ועובד לטובת 
 האיגוד בכל המישורים.

 דר' בוקשטיין מודה לפרופ' בורנשטיין על עבודתו.

 מזכירת האיגוד –רשמה: שרה מרציאנו 


