
 

 פרוטוקול ישיבת מליאה

 16.12.2019 –אשר נערכה במסגרת כנס האיגוד הנוירולוגי 

 

הייתה שנה מאוד פעילה. תודה לחברי ועד האיגוד  פרופ' דוד טנה, יו"ר האיגוד:

 ולפעילים בוועדות השונות.  

סדנאות למתמחים מדי שנה: סדנת הכנה לבחינת שלב א',  האיגוד מקיים ארבע

בדיקה נוירולוגית שמיועדת שתי סדנאות לבחינת שלב ב' וכן סדנה ליכולות קליניות ו

למתמחים בתחילת דרכם. הכוונה היא לעבור מיוזמות מקומיות לסדנאות מרכזיות 

 מטעם האיגוד.  

, אפילפסיה והפרעות תנועה ביום שקדם לכנס התקיימו יום סדנאות מוצלח בנושא 

לפני  וכן יריד המוח לקהל הרחב שמתקיים זו השנה השניה וזוכה להענות גבוהה. 

, ועדכנו אותן שמעמידות דוכנים במסגרת היריד היריד נפגשנו עם עמותות החולים,

בנוסף, התקיים מפגש מנהלים בנוירולוגיה בו התנהל דיון על עילויות האיגוד. על פ

    .2020רופאת המוח ועמדת האיגוד לקראת פתיחת הסכמי השכר עתיד 

חברות משתתפות במימון   21הרצאות סמינרים ממומנות. בסה"כ  4השנה בכנס 

צטרף  להפניה  והייתה ,גם השנה התקיים סימפוזיון מקצועות הבריאותהכנס. 

 לאיגוד מתחומים אלו.   

קידום תחומי השבץ )יו"ר רכז את שלוש חברות איגודיות שמטרתן ל הוקמוהשנה 

שרון חסין( וכאבי הראש )יו"ר  'פרופפרופ' נתן בורנשטיין( הפרעות התנועה  )יו"ר 

יכל הציג את החברה האיגודית לשבץ, ד"ר עובד דניאל ד"ר רוני איד"ר עובד דניאל(. 

 הציג את החברה האיגודית לכאבי ראש. 

-נוירו, נוירולוגיה וסקולארית) בארץקיימות כבר ארבע תכניות השתלמויות עמיתים 

ותכנית חמישית בתחום נוירולוגיה   ,(אפילפסיה, הפרעות תנועה, אימונולוגיה

 קוגניטיבית נמצאת בשלבי הגשה. 

האיגוד ממשיך לעבוד עם חברת ת.א.ר.א ייעוץ אסטרטגי לקידום התכנית הלאומית 

האיגוד הצליח בגיוס כספים שעלה על סכום להפחתת נטל תחלואת המוח בישראל. 

 ההוצאות עבור פעילו זו.  



 

אנשי ציבור מתחום   20-הושקה מועצה ציבורית ליד האיגוד הנוירולוגי המונה כ 

לסייע  חברי המועצה הביעו נכונות , העיתונות ועוד. הבריאות, הכלכלה, הממשל

קידום המודעות והשיח הציבורי לערכה של "רפואת המוח" בחברה לאיגוד ב

להמליץ לממשלה ולקדם תוכנית לאומית להפחתת נטל תחלואת המוח , והישראלית

 .בישראל

ודת חיבר עבנון, כלכלן בתחום הבריאות, -במסגרת התכנית הלאומית פרופ' גבי בן

יגוד ישתמש במסקנות המחקר כדי מחקר על עלות תחלואת המוח בישראל. הא

להעביר את המסר כי השקעה בתחום רפואת המוח יהווה חיסכון בטווח הארוך  

 עבור הממשלה. 

וגיות שונות בנוסף לשבץ ודמנציה. בין  נמשך המאמץ לקדם רשמים למחלות נוירול

. בנוסף מתוכנן על ALS, CJDמחלת פרקינסון, אפילפסיה, טרשת נפוצה,  המחלות: 

 נטל המיגרנה בישראל. 

בחסות האיגוד במטרה הוצגו חלק מהכתבות שהופיעו בתקשורת בשנה האחרונה 

 להעלות את המודעות לאתגרים איתם מתמודד התחום.

 : ופ'מינויים חדשים לפר

 פרופסור חבר קליני -טניה גורביץ' 

 פרופסור חבר קליני  –מרטון  -רויטל גנדלמן

 : למנהלי מחלקותמינויים חדשים 

  הדסה -מנהלת המחלקה הנוירולוגית -דנה אקשטייןד"ר 

 כרמל -מנהלת המחלקה הנוירולוגית -סיוון בלוךד"ר 

 שערי צדק -מנהל המחלקה הנוירולוגית -רוני אייכלד"ר 

 אסותא אשדוד -מנהל המחלקה הנוירולוגית -סאלו חרץד"ר 

 

התקציב מאוזן השנה בצורה יפה. נרשמו : ד"ר חן הלוי, גזבר האיגוד, דו" כספי

, שהינן השקעה לטווח הארוך, וכוסו ע"י הוצאות רבות בתחום יח"צ וייעוץ אסטרטגי 

נוכחית  היתרה האלף שקלים בקירוב.  895סה"כ ההכנסות הכנסות כבר השנה. 

   ₪. 1,951,177חשבון האיגוד היא ב



 

ועדת סל  :של האיגוד פרופ' שרון חסין: יו"ר ועדת הסלפרופ' דוד טנה במקום 

שירותי הבריאות דנה בהוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל הבריאות, בעלות 

 תקציב דומה לזה שהיה ברשותה גם בשנה שעברה. –מיליון שקל  500של 

 שהוגשו השנה:התרופות 

 Reveal LINQ –וסקולריות  -מחלות צרברול •

  CTX, Safinamide-Xadagoלמחלת  CDCA  -תנועה ההפרעות בתחום  •

לחולי   EXABLATE- MR-G-FUS thalamotomyלפרקינסון עם תנודות, 

 & Botox -למחלת הנטינגטון ולדיסקינזיה מאוחרת ו  AUSTEDOפרקינסון, 

Dysport .לספסטיות בקרסול לאחר שבץ מוחי 

    Sativex, Mayzent, Mavencladבתחום הנוירואימונולוגיה: לטרשת נפוצה  •

 כקו שלישי, וימפאט לקו שני  Fycompa,, BRIVIACTבתחום האפילפסיה:  •

 ,Atomoxetine, Attent - יםבמבוגר  ADHD-ל בתחום הנוירוביהביורלי:   •

Vyvanse 

   BOTOX Emgality, Ajovyלמיגרנה כרונית  :בתחום כאבי הראש •

,  עמידה סאביגר היאסטנימ Solarisשריר הוגשו התרופות: -במחלות עצב •

 hatter- Onpattro=Patisaran ,Inotersen=Tegsedi תרופות ל

 
 כוונה להכין נייר עמדה לטיפול באפילפסיה מטעם האיגוד הנוירולוגי. יש 

 
קיימת הצעה לעדכן קריטריונים למתן טיפול בחולים עם טרשת נפוצה המבוססת 

 ירואימונולוגיה. ועל מסקנות מפגש מומחים שנערך בחסות החברה לנ

ממשיכים בבחינת שלב ב' במתכונת  יו"ר ועדת הבחינות: "ר מארק הלמן,ד

 הבחינה תפורסם באתר הועדה המדעית.  החדשה, בהצלחה רבה. 

השנה הקמנו שני אתרים חדש לאיגוד: אתר מקצועי חדש, ואתר  מיכל קליין:

האתר לקהל האתר המקצועי מהווה שדרוג טכנולוגי ותוכני. שמיועד לקהל הרחב. 

הרחב מספק אינפורמציה מהימנה ועדכנית בנושא מחלות נוירולוגיות שונות. אנחנו 

יות מקור  חומרים לאתר במטרה שיהפוך להקוראים לציבור הנוירולוגים לתרום 

 ראשון במעלה עבור הציבור. אינפורמציה 

  128תודה לחברי הועדה. השנה הוגשו   ד"ר נירית לב: יו"ר הוועדה המדעית.

אילו  וההתלבטות לגביהעבודות שנשלחו ברמה מדעית גבוהה, תקצירים לכינוס. 

 . היתה קשה מהן יוצגו

תעודת הוקרה ופרס   –זכה בפרס פרסום מקורי מצטיין   – י לוטןתאיד"ר  פרסים:

 של  עבודותיהן  זכו₪ כל אחת   1000ע"ס ים מצטיינים תקציר י₪. בפרס  4000ע"ס 

 ד"ר סמדר גולדפרב.של , ומהדסה פניוטה פטרוד"ר 



 

בית חולים  תעודות הוקרה למחלקות על פרסומים: גדולות: המרכז רפואי ת"א, 

 כז הרפואי מאיר.  מחלקות קטנות: המר הדסה.

, מייסדת  טלי סיגליום שלפני כן פרס מפעל חיים לפרופ' דוד טנה העניק ב פרופ'

 קידום הנוירולוגיה הישראלית. תרומתה לעל  אונקולוגיה בישראל,-תחום הנוירו

. האיגוד עובד יפה, מקבלים דוחות של  פרופ' בועז וולר: יו"ר ועדת ביקורת

 תיקנו את המצב שבו כספים נשארים בחברת הכנסים. הפגישות. 

 מכרזים?מה ההנחיות של הר"י לגבי  פרופ' ניר גלעדי:

 בדק.הנושא יי פרופ' דוד טנה:

 מיכל קליין. -רשמה

 

 

 

 


