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 נושאים בדיון:

המכון ביוזמה של ההסתדרות הרפואית להקמת  ד"ר רוית גבע תייצג את האיגוד האונקולוגי  .1

 רפואת המחר ועתיד הרופאלחדשנות רפואית, 

המיועד לתת  פרוייקט הר"י "בגובה העיניים" זיגלמן תרכז את פעילות האיגוד בד"ר נאוה  .2

 מידע לציבור בנושאים רפואיים שונים.

לאיגוד. יש  משויכתועד האיגוד החליט להקים עמותה לקידום המחקר האונקולוגי שתהיה  .3

 והתחלת הפעלתה. החלטה להשקעה כספית ראשונית לבניית העמותה 

ד"ר נאוה זיגלמן תוציא  בתחום האימונותרפיה. פגישת האיגוד בנושא מינוני תרופות בוצעה .4

 הסיכום יהווה בסיס למכתב בנושא מטעם האיגוד למשרד הבריאות.סיכום מסודר להפצה. 

של  המחויבותאת ד"ר נאוה זיגלמן ערכה שיחות עם ראשי החוגים השונים, הועד מדגיש  .5

 שממומנים ע"י גורמים מסחריים.  יםימי כנסמהאיגוד לקיום תוכנית מדעית מספקת בכל אחד 

הופעל בהצלחה בשנה האחרונה והוועד תומך בהמשכתו. יבנה  ביה"ס לאונקולוגיה פרויקט .6

יתבצע ככל שניתן, הרצאות עומק.  ויינתנ. בין הכנסים פורמט קבוע לאחר הכנסים המובילים

 . ברסיטת ת"אישל אונ ודי ההמשך בבית הספר לרפואהבשיתוף עם לימ

סכום כסף אשר נמצא בהסתדרות הרפואית לטובת הוראת מתמחים אינטרנטית במסגרת  .7

  פרויקט לימודי המשך של הר"י יועמד לרשות החוג לרדיותרפיה לצרכי הוראה.

גש בצורה המידע יולאתר האיגוד מידע לגבי עמותות מטופלים באונקולוגיה. פרויקט חדש  .8

אחידה ויאפשר לרופא לתת לחולה את המידע על התרומה היחודית של כל עמותה עבורו. 

 פרוייקט מתמחה החודש הושק בהצלחה עם הדים טובים. כמו כן, 

 . בו על פי מילות מפתחמנגנון חיפוש  הטמעת מתוכנן שיפור האתר על ידי  .9

או שלושה  2שנתיים מוחלפים חברים, כל  5מורכבת מ – 2022וועדת הסל פורמט אישור  .10

כתיבת הסיכום יו"ר הועדה שאחראי על כישמש  אחד מאלו שעבורם זו שנה שניה,לסרוגין. 

 . יו"ר האיגוד מלווה את פעילות הועדה. והצגתו בוועדת המשנה לסל



( כוללת: ד"ר אלונה זר )יו"ר(, ד"ר קרן רובינוב, ד"ר יונתן 2022וועדת הסל לשנה זו )סל  .11

 רינת ברנשטיין, ד"ר עינת שחם שמואלי כהן, ד"ר

לשינוי תקנון העמותה  הסעיפים הנדרשים יובאו .עדכון הגדרות בעלי תפקידים באיגודיצא  .12

 .במליאה

 

 


