
  5.9.19סיכום ישיבת וועד האיגוד מתאריך 

 נוכחים:

 סלע-חברי וועד: ד"ר מרמשטיין, ד"ר פפר, ד"ר פורים, ד"ר רובינוב, פרופ' בר

 יוסף-חברי וועדת ביקורת: ד"ר רמו, פרופ' בן

 )בחלק הרלוונטי(: ד"ר זלמנובה, ד"ר אסנה ISCORTחברי וועדה מארגנת 

 

 נושאים שנדנו:

 : ISCORTכנס  .1

 תוכנית הכנס מוכנה ושומרת על מבנה הכנס הידוע משנים קודמות .א

 השנה יתקיים כל הכנס באולם אחד )לא יהיה פיצול בין רדיותרפיה לאונקולוגיה רפואית( .ב

, בסיום התוכנית המדעית, כחלק מתוכנית הכנס, יתקיים דיון פתוח 8.1.20ביום רביעי  .ג

 אונקולוגיה". המושב ינוהל על ידי יו"ר האיגוד. לחברי האיגוד בלבד בנושא "ההתמחות ב

בנובמבר תצא הודעה לגבי המושב של "התמחות באונקולוגיה" על מנת שניתן יהיה  .ד

יצטרכו להתחייב לכך מראש ולהכין את  -להכינו מראש. חברים שירצו להביע את דעתם

 הצעתם לדיון.

 

בניהולם של מר עובד יחזקאל    TARAבחודש נובמבר יקיים וועד האיגוד פגישה עם חברת  .2

נון. מטרת הפגישה הנה הכנה של מאבק ציבורי בנושא תוספת תקנים וכוח -ופרופ. גבי בן

 .אדם נלווה לאונקולוגיה

עלה לאתר. תודה לוועדה שריכזה ודרגה את המלצות החוגים  2020-דירוג סל התרופות ל .3

ועדה עם וועדת המשנה של השונים. ברצוננו לציין שההדלפה לעיתונות ביום פגישת הו

לסל התרופות בוצעה בזמן הדיון בוועדה והיתה ללא ידיעת חברי וועדת   תמשרד הבריאו

 הסל והאיגוד.

לאור העלייה בבקשות של המכונים האונקולוגיים לתמיכה של האיגוד בסטודנטים לרפואה  .4

, גיים השוניםאשר נוסעים לכנסים בין לאומיים להציג עבודות שביצעו במכונים האונקולו

הוחלט שהמחלקה שבה בוצעה העבודה תממן את שליחת הסטודנט לכנס. לאחר מכן 

בהתאם להוצאות אשר יוגשו לאיגוד בחתימת מנהל המכון על הוצאת הכסף מקרן המחלקה, 

 לקרן המחלקה בביה"ח.₪  3000מסכום ההוצאות ועד סכום מרבי של  50%יעביר האיגוד 

תמיכות כספיות למתמחים ניתנות רק  -פה כבר שנים רבותתזכורת נוספת, להחלטה שתק .5

להשתלמויות קצרות או ארוכות טווח בהתאם למפורט באתר. האיגוד האונקולוגי אינו תומך 

 כספית ביציאת מתמחים לכנסים בחו"ל.

בכנס. פרטים לגבי הביתן   ISCORTלבקר בביתן  ESMOהאיגוד מזמין את כל היוצאים לכנס  .6

 תן להיות בקשר ישיר עם ד"ר מרמשטיין.יוצגו באתר וני

  ESMO-עטים עם סמל האיגוד ודגל המדינה לחלוקה בדוכן ב 1000האיגוד אישר רכישה של  .7

 שלנו תהיה במימון חיצוני ולא על חשבון האיגוד.  ESMOנסיעת יו"ר האיגוד לכנס, כנציג  .8

 סלע-רשם: גיל בר


