
 
 

 

 20.9.19 – 11מס'  ישיבת  ועד סיכום

ד"ר  ,ד"ר מץ ,ד"ר מולכו ד"ר נתנזון, ד"ר גולדברג, ,סקופ פרופ' רמות, פרופ'חודק,  'פרופ  נוכחים:

 גד.-רמון, ד"ר דודיוק

 ,מימוני' פרופ ,ברזילי : פרופ'ונעדר 

ישיבה אחרונה וחגיגית של הועד הנוכחי בשיתוף עם הועד הנבחר  -27.12.19: ישיבת הועד הבאה

 הנכנס. 

 הצורך בבחירות יו"ר חדשים לחוגים השונים: .1
 6)הקדנציה ליו"ר חוגים הינה  בהקדםהבחירות ליו"ר החוגים הבאים יתקיימו כי  מומלץ 

 חוג עור ילדים, פסוריאזיס, קונטקט, דרמוסקופיה, ציפורניים.:  שנים(

 

 עור ילדים:חוג  .2
 פניה מצד רופא שאינו דרמטולוג )מגדיר עצמו כעור ילדים( להתקבל כחבר נילווה  הוגשה

 . לאיגוד העור

רופאים שאינם רופאי עור יכולים להצטרף הקיים הרי ש לפי התקנוןלאחר ברור מסתבר כי 

 אישור הועד. צורך ב לאיגוד העור כחבר נלווה ללא

ת את התקנון )כך שכל מועמד בנפרד יצטרך לפנות במידה והאיגוד שלנו ירצה לשנו

  .במכתב בקשה וההחלטה תינתן פרטנית עי הועד( הרי שתידרש הצבעה 

 

  :2020רופאים ההסכמי לקראת  .3

אושר פה  –הוגש ליו"ר הר"י שנוסח מטעם האיגוד ואשר פרופ חודק הציגה את המכתב 

 ) מצורף בזאת(  אחד.

 

 :2019דוח כנס שנתי אילת  .4
זבולונוב הציג סיכום דוחות הכנס באילת. לאור הצלחת הכנס להלן המלצות לכנסים  פרופ

 הבאים :

  .ישנה חשיבות להזמנת איגודים ממדינות נוספות 

  .בניית אפליקציה 
 

 :קליניות של האיגוד הנחיות .5

 עי הר"י ובהמשך יופץ עריכה ב ; אושר -יאזיספסור

 בעריכה עי הר"י ובהמשך יופץ  ; אושר -אטופיק דרמטיטיס

 ;  יהיה צורך למנות את עורך ההנחיות והכותבים אושר -דסייס פונגואזמיקו

 אושר; יהיה צורך למנות את עורך ההנחיות והכותבים -הידרדניטיס סופורטיבה

 

 מדיסון:-להט .6

של נגעי  מרחוקטכניקות לאבחון בדנה בין היתר  אשרי "בהרדר נתנזון השתתף בישיבה 

 :רעו

  לישיבת הועד אשר יציג את סטטוס הנושא בארץ י "של הריש להזמין נציג

 ובעולם.

  נייר עמדה בנושא.יש צורך בניסוח 

 .ניתן לפתח מערכת ייעוץ עם תגמול בין הרופאים בלבד 

 



 
 

 

 

 :עתידיים לאישור כנסים. 7

 .אושר . 26.6.20 : כנס אורטוקריה

 .2020ייקבע לספטמבר . כנס אינטראקטיבי: אושר

 התאריך ייקבע ע"י הועד הבא.. כנס אטופיק דרמטיטיס: אושר

 

 :מחלה תעסוקתיתכביטול הכרה בחולים עם ריבוי של אקטיניק קרטוזיס   .8 

 . עמוס כהן, ממשרד עו"ד מרקמן טומשיןד "היתה פניה של עו

 פרופ אביב ברזילי יכתוב מכתב תשובה בנושא.

 

 ל:ספר על תולדות רפואת העור בישרא . 9

 פרופ אינגבר העלה בקשה לערוך ספר על תולדות רפואת העור בישראל. 

 בקשתו אושרה. 

חומר להוסיף  ויתאפשר לכל רופא אינטרנטית  הספר ייכתב במתכונת בשלב ראשון 

 רלבנטי. פרופ אינגבר יהיה העורך הראשי. 

 

 הקמת פורום מומחים:. 10

  .מומחים צעיריםועדת לאחד יש לבחור נציג מטעם הרי.  יוזמה 

שנים ה 5מנהלי המחלקות ישלחו הצעות למועמדים )אשר סיימו את התמחותם בהוחלט כי 

   האחרונות(, והבחירה תעשה ע"י הצבעת חברי הוועד. 

  

 , מנהלת לשעבר של מחלקת העור במרכז רפואי אות כבוד למפעל חיים לד"ר צוקרמן  .11
  "העמק"           

 .  2020השנתי ביוני יוענק בכנס אושר.      

 

 רונית פלדבוי : מהרש

 ,בברכה

  

 חודק אמי פרופ

 

 


