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   ט"תשס ז בסיון"י : תאריך  
  2009 ביוני 09           

  
  ישיבת ועד

  13:30בשעה  09/69/' יום ג
  

  .חברי הועד היוצא והנכנס :השתתפו

  סיכום הועד היוצא –' חלק א

 .סיכום הכנסניתן דיווח  .1

 .מלמד' דר –עדכון לגבי חסר המתמחים בפריפריה  .2
 .י"האיגוד בנושא מול הרר הועדה הפרופסיונאלית ייצג את "יו ,הירשמן' דר

הועד אישר  – updateהרפואה פסיכיאטריה : י והרפואה שיקרא"יתון מטעם הרעהקמת  .3
 .שינפלד' נברר עם פרופ –בתנאי שאין זה כרוך בעלויות על האיגוד , הצטרפות ליוזמה זו

בנושא תרגול  לשיתוף פעולה עם האיגוד הצעה .סימולציה רפואית – )שיבא( הצעה מטעם מסר .4
 .מידע בנושאניתן  – ולימוד

 .2/7-4/7כנס בנושא מטבולי עדכן לגבי יהודה ברוך ' דר – בוטל כנס סין .5
  . כ"סה 20עד , לכל סניף 5לכל מתמחה שנרשם לפי מפתח של ₪  400הוחלט על מלגה על סך 

 .על בסיס כל הקודם זוכה, דהן יעדכן את המתמחים' דר

 ר"יו –קפלן זאב ' פרופ –הועד החדש  -' חלק ב
  .הצגת חברי הועד החדש .1
  . גזבר –בוריס נמץ ' דר, מזכיר –נמרוד גרייסרו ' נבחרו דר –בחירת מזכיר וגזבר לועד  .2
 .ותפקידים, אשרור ועדות/איוש .3
  .אבי בלייך' פרופ –ל "אחראי קשרי חו .4
  .מטעם החברות הקשורות –משקיפים  .5
 .אייל דהן' דר – נציג המתמחים .6
  

  פירוט הועדות
 .בוריס נמץ' נמרוד גרייסרו ודר' דר –ת האמון של מזכיר וגזבר האיגוד החדש אשרור משרו .1
 .לאה נגר' גב –שעות שבועיות  8אישור הפורום להעסקת מזכירה בהיקף של  .2
 :אישור להשתתפות משקיפים בישיבות .3

  משה קליאן' דר –פסיכיאטריה משפטית. 
 מיליק ברבר' פסיכיאטריה של הזיקנה  דר. 
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 י ברוךרות' דר –ילדים ונוער  פסיכיאטריה של. 
  חיליק לבקוביץ' דר –פסיכיאטריה ביולוגית. 
  ארתורו לרנר' דר –החברה לטיפול בהתמכרויות. 
  אייל דהן' דר –נציג מתמחים. 
  גדי לובין' דר –) נ"ח ברה"רמ(נציג פסיכיאטריה צבאית. 

 .מינוי ועדות ואנשי קשר .4
 .סילפן' נבחר פרופ –י "רשומים בהר סניורים 125- פניה לנעשתה  –ועדת סניורים   .א
 .רימונה דורסט תצטרף לועדה' דר, ר מיכאל שניידמן"יו –ועדת אתיקה   .ב
יהודה ' דר –חבר , משה קוטלר' ר פרופ"יו –מינהל ' ר/ ל "ועדת ניירות עמדה וחוזרי מנכ  .ג

 .ברוך
 .משה קוטלר' ר פרופ"יו –ועדת השתלמויות ונסיעות   .ד
 .ךאבי בליי' פרופ –קשרי חוץ   .ה

WPA – סם טיאנו' פרופ –ר ועדת אתיקה וחברות כבוד "יו.  
UEMS – שמואל הירשמן' דר, צבי פישל' דר.  

EPA – גיל זלצמן' דר, יובל מלמד' דר.  
WFMH – נ"ארגון הבריאות הבינלאומי לברה.  

זאב ' פרופ: ר"יו,  יהודה ברוך' דר, נמרוד גרייסרו' דר: חברים –סים וימי עיון ועדת כנ  .ו
 .קפלן

 .יובל מלמד' דר –ועדת חקיקה   .ז
 .אלי רונן' ר דר"יו –ועדת ביקורת   .ח
 .יהודה ברוך' דר, נמרוד גרייסרו' דר –משלחות חירום   .ט
 .שמואל הירשמן' דר, צבי פישל' דר –ועדת התמחות   .י
 .שמואל הירשמן' דר, צבי פישל' דר, פניג' ר פרופ"יו –ועדת בחינות   .יא
  .קרני רובין' ודר אלי דנילוביץ' דר –ג הקהילה נצי. רימונה דורסט' דר –קישור לכנסת   .יב
 .יורם ברק' פרופ –ועדה לבטיחות תרופות   .יג
 .צבי קירש' דר, גיל זלצמן' דר, דב אייזנברג' רופפ –י "הכרה להתמחות בהר  .יד
' פרופ, )ר"יו(אבי ויצמן ' פרופ, )מזכיר(חיליק לבקוביץ ' דר –ועדת קישור לסל תרופות   .טו

 .נ"וראש שרותי ברה, אל קרוןשמו' דר, לאון גרינהאוז
 אליעזר 'פרופ, נמרוד גרייסרו' דר, עורך –ינקו יוליאן ' דר –מערכת  .אתר אינטרנט  .טז

 .זאב קפלן' פרופ, ויצטום
 .נציג האיגוד –זאב קפלן ' פרופ, דוד גרינברג' עורך פרופ –) IJP(עיתון מדעי   .יז
 .ליאון גרינהאוזעורך  –י והרפואה "עיתון עדכון רפואי פסיכיאטרי במסגרת הר  .יח
בוריס ' דר, מרנינה שוורץ' דר, ר"יו שמואל הירשמן' דר –ועדה לנושאים פרופסיונליים   .יט

 .נמץ
 .נציג פורום מנהלי מרפאות –פסיכיאטריה אמבולטורית   .כ
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ישקול , וסוגיות, ירכז את הנושא ויציג בעתיד את מבני הועדה אבי בלייך' פרופ –מעמד המקצוע 
  .וברות ליחצנותויציע גם נושא של ד

 – updateפסיכיאטריה , הרפואה: כולל הסתייגות לגבי העיתון החדש, התקבל פה אחד בהצבעה
  .בלשר' נפנה בנושא לדר –במידה ומדובר בעלויות לאיגוד 

  
  

וקיבלנו הסתייגויות והערות בקשר לפסק דין , הניר הופנה ללשכה המשפטית. אובדנות –ניר עמדה 
, יך בניר העמדה לפי עקרונות הועדההמשלחלט הו . משפחה בחולי סכרתהקשור לטיפול ברופאת 
  .ולשקול תוספת מסוימת

  
  

  ). טרם נסגר סופית( י"הרב 00:13בשעה  09/922/או  09/951/' הישיבה הבאה תתקיים ביום ג
  .התאריך ייקבע באוגוסט. אנא שריינו את שני המועדים

  
  
  
  
  
  
  

  .מזכיר יוצא –יובל מלמד ' דר: רשם
  
  

  הנהלת האיגוד: תפוצה
  .משתתפים              
  חיה מיכאלי' גב              


