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  2009משולחנו של הועד המרכזי חורף 

  
 .האובדני פונההועד התכנס לישיבה מרוכזת בה נדון וגובש ניר עמדה בנושא ה .1
 .סניף ירושלים הנהיג מתן מילגה לכנס למתמחים בולטים בעלי עניין במחקר .2
 .ניתן לקבל גם ממזכירת האיגוד.התקנון החדש נשלח לכל חבר איגוד עם העיתון .3
 .כולל לועדת הביקורת, בחירות בכל הסניפיםנקבעו מועדים ל .4
האיגוד תומך באפשרות לתת למתמחה כזה לגשת . 'פעמים בשלב א 4מתמחים אשר נכשלו  .5

 .בפעם החמישית אם מנהל המרכז תומך בכך
פשר יכיום לאחר הוצאת מירב החולים אשר מצבם א. התקיים דיון בנושא החולים הממושכים .6

ולים רבים אשר אינם מתאימים להוסטל וזקוקים למסגרות נשארו ח, להוסטל בקהילה, זאת
מגורים אינטנסיביים למצוא את פתרונו במסגרת  צריך נושאה. נוספות של מיטות ממושכות

 . בית החולים רצבח
 .רפואי מתמיד, חולים אלו זקוקים למסגרת אשר תהיה נגישה לשירות סיעודי

 .ח ועדת הביקורת"אלי רונן הציג את דו' דר .7
 מלון דן פנורמה תל אביב – 5-7/05/09 את הכנס הגדוללקר .8

מתמחה : הוחלט לקבוע תעריף נמוך במיוחד למתמחים על מנת לעודד השתתפות בכנס  .א
 .ליום₪  150מתמחה שאינו חבר ישלם . ליום כנס₪  50חבר איגוד ישלם 

 נציין שביום .יקבל פרס מיוחד ביום השני של הכנס מכל מרכז רפואימתמחה מצטיין   .ב
  . השני של הכנס יהיו סימפוזיונים מיוחדים למתמחים בנושא ההתמחות והבחינות

בבכירי חברנו , ל"באורחים מחו, נס הינם עשירים בתוכנית המדעיתככל שלושת ימי ה  .ג
  .העשירה חברתיתהתוכנית נציין גם את ה. אשר יעדכנו בתחום מומחיתם, מהארץ

  .ו ולהשתתף באופן פעיל בכנסהועד קורא לחברים לפנות את שלושת הימים הלל  .ד
  .הרצאות מליאה אשר יהיו באנגלית ילוו בתרגום לעברית

  :ניתן להירשם ולהתעדכן על הכנס באתר הכנס
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  אבי בלייך' פרופ            ר יובל מלמד"ד     

  ר איגוד הפסיכיאטריה"יו                מזכיר איגוד הפסיכיאטריה  
  


