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 13.7.2015 -סיכום ישיבת ועד האיגוד שנערכה ב

 

 גל, אלעד ברוך, אקשטיין דנה, הלוי חן, ראדי שאהין פרגןיאנוכחים: 

 

 טנה דוד, שטרייפלר יונתןהתנצלו: 

 

 נושאים לדיון:

 

 אישור תמיכה ללימודי המשך בנוירולוגיה באוניברסיטת ת"א: .   1
בסך תמיכה  ת"א על תבאוניברסיט לנוירולוגיה ראש החוג  נידונה בקשתו של פרופ' גלעדי ,

  – 2015-2016מפגשים לשנת  8 -ל₪  32.000של הכולל הוא למפגש. הסכום ₪  4000

 החלטה : אושר

 

 :לשלב א' תמיכה לסדנת  הכנה אישור  .2

שלב א'  תנידונה בקשתה של דר' גורביץ האחראית על הכנת המתמחים לבחינו      

 לתמיכה  של 
 –. לארגון הסדנא ₪  10.000      

 

 החלטה: אושר     

 

 הערות:

 מרצים מכל הארץיש לשתף  -

 עם וועדת הבחינות. לתאם את הנושאים הנלמדים בסדנא לדאוגיש  -

 הנ"ל הסכום יאושר לשנה הבאה בכפוף להערות -

 

בנושא שבץ מוח וטיפול צנתורי לאור תוצאות תשלום ל"סלעית" עבור שירותי יחצנות   .3

 אושר. –חקרים החיוביים בנידון המ

 

על ידי פרופ'  מוזמן לכינוס השנתיהנוירואופתלמולוג -פרופ' מילרמימון שהייתו של   .4

 ענת קסלר.

 

 .בחיפה אחד לילות במלון בת"א ו לילה 2תשלום  אושר  :החלטה

 

נציג ישראל לכינוס הנוירולוגי התורכי השנתי נידונה הזמנת האיגוד הנוירולוגי התורכי של  .5

  30.11.15-3.12.15 -ב

 דר' חן הלוי נבחר כנציג האיגוד.: החלטה            

 



 

 

הר"י הוציאה מכתב לראשי האיגודים   – יום המודעות לבריאות בכנסת בחסות הר"י .6

 נסת.להציע תכנית איגודית ליום המודעות לבריאות בכ

יברר עם דר' אידלמן את הנושא לעומקו ויחזור עם תשובות דר' ראדי שהאין : החלטה

 ורעיונות בנדון.

 

 

 

 

 פרופ' דרורי: - ₪ 10.000בסך מתקדמת   EMGבנושא  סדנא /אישור תמיכה לסמינר .7

 

 האישור מותנה:

 פירוט מלא של התקציב -

 פירוט התכנים והתכנית. -

 ללא תשלום  הסדנא תהייה לטובת הנוירולוגיים -

-  

גוד יוציא קול קורא לעידוד פעילויות חינוכיות/סדנאות בנושאים שונים האיכי הוחלט   .8

 הצעות לפריפריה. בנוירולוגיה עם עדיפות

 
 נידונה האפשרות ליצירת נושא חדש ללובינג )בעקבות ההצלחה הרבה של הפעילות בנושא    .9

 שבץ(.      

  יגוד הנוירולוגי כדי להקדים כנושא חשוב וראוי לקידום על ידי הא דמנציההוחלט על       

 אחרות הנוגעות בדבר.      דיסציפלינות       

 ש לרתום את עמותת החולים לאלצהיימר לנושא. י       י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


