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  משולחנו של הועד המרכזי של איגוד הפסיכיאטריה

  

יהפוך להיות אינטראקטיבי וישמש כבמה  ,אתר האינטרנט של האיגוד ישודרג .1

החלפת דעות וליבון סוגיות שעל סדר היום , קצועיות עם מומחיםילהתייעצויות מ

 .ינקו יוליאן' עורך האתר דר. המיקצועי

 

פארם -בהפקת חברת מדיה ,"נים בפסיכיאטריהעדכו"עיתון מיקצועי חדש של האיגוד  .2

. העיתון יסקור מאמרים מקוריים. לאון גרינהאוז' העורך פרופ. י יצא לדרך"ובתמיכת הר

ת שעל יודילמות מיקצועביון דסוגיות מיקצועיות ובשאלות ותשובות , תקצירי כינוסים

 .סדר היום

  

' ר הועדה דר"יו. האיגודפורום במסגרת כ ,פעילות ועדת מתמחיםאישר ועד המרכזי ה .3

מטרת הועדה לקדם את ענייני המתמחים ולקרבם . נציג המתמחים באיגוד, אייל דהן

יזום פעילות  ,מעורבות, השבחת איכות ההתמחות, לפעול בתחום ההכשרה. לאיגוד

 . אקדמית והרחבת הייצוג בפורומים לאומיים ובינלאומיים

  

האירופי  דיווח על רשמיו מכנס, יל דהןדר אי, נציג המתמחים באיגוד בכנס האיגוד .4

יות ההכשרה של פסיכיאטרים צעירים נאשר דן בתוכ )EFPT(, 'גילמתמחים בקמייבר

  .באירופה וצמצום הפערים בין המדינות

  

עם  במשותף, גיבשה את הצעת האיגוד" טכנולוגיות החדשות בפסיכיאטריה"ועדת ה .5

 2010חדשות לסל התרופות לשנת להכנסת תרופות , המועצה הלאומית לבריאות הנפש

   DEXAMFETAMINE, CIPRALEX, CYMBALTA, ABILIFY: הועדה המליצה על. ודירוגם

 .ASENAPINE -ו

  .ריטלין לסוגיו השונים גם למבוגריםהכן התבקשה הועדה להוסיף להמלצתה לסל את 

  

 ,ר"יו - סילפן ' פרופ: הגימלאים באיגוד נבחרה ועדת הסניורים חירות תא בב .6

  .חברים, 'ורג'סברוני ג' ודר זבנימין מעו' פרופ, שניידמן' דר, קרני רובין' דר, חברים
  

גובשה עמדת האיגוד להצעות שינויי החקיקה להרחבת סמכויות בית המשפט לפיקוח על  .7

 .האישפוז הכפוי של חולי נפש והצורך באישור כל כניסה לאישפוז כפוי והשיחרור ממנו

י לצורך ייצוג האיגוד בדיוני ועדת "ישכה המשפטית בהרהאיגוד תועבר לל התנגדות

  .במהלך הדיונים על הצעת החוק הרווחה והבריאות בכנסת, העבודה

  



 "בפסיכיאטריה של המבוגר ושל הילדים והנוער"ההצעה למסלול ההתמחות המשולבת  .8

 ,וגיבוש השינויים המתחייבים במסלולי ההתמחות הועברו לועדת ההתמחות של האיגוד

הועדה תיפעל במשולב עם נציגי האיגוד לילדים . י"טרם הפניה למועצה המדעית בהר

 .ותגבש את העמדה המשותפת ונוער

 

, הועדה המשפטית באיגוד גיבשה הצעתה לשינויים בחוזר מינהל הרפואה בנושא .9

שמירה מיוחדת ודיווח בבית חולים , טיפול, התערבות –נסיונות התאבדות "

ובכלל  במשרד הבריאות, חזי לוי' דר, מינהל הרפואה' לר הצעה תועברה "פסיכיאטרי/כללי

השמטת הצורך להתייעץ עם פסיכיאטר המחוז במקרים שאינם עומדים בקריטריונים  ,זה

 י אנשי אבטחה"ביטול הסעיפים הדנים בשמירה על חולה אובדני ע, לאישפוז כפוי

אם מועד הביקורת  אצל רופא וביטול אחריות הבודק לת והותרתם לאנשי המיקצוע בלבד

 .למלוויו מצבוי "המשפחה והסתפקות במתן מכתב ההפניה למטופל ועפ

  

חובת הודעה על ", גובשה בקשת הועד המרכזי באיגוד לשינוי חוזר המנהל הכללי בנושא .10

בפירוט המצבים עליהם יש ". נהגים עם מצבי בריאות העלולים לסכן את עצמם וזולתם

, "מחלת נפש אקטיבית הפוגעת בשיפוט -', ח4בסעיף , מיידיתד "חובה להודיע למרב

זאת על מנת לצמצם הדיווח  ".בכושר הנהיגהועקב כך פוגע " –מבקש האיגוד להוסיף 

 .האוטומטי בכל אירוע פסיכוטי

  

אשר התגבשה , "עוזר הרופא"י שלא לקדם את הגדרת תפקיד "האיגוד אימץ את עמדת הר .11

 .ורך שילוב סטודנטים לרפואהבחלק מהמרכזים הרפואיים לצ

  

ועדה בראשות . האיגוד מעוניין בבדיקת עמדות ותפיסות הציבור בנושא הפסיכיאטריה .12

ותנסח ) 'אנשי תיקשורת וכו, מישפטנים(הירשמן תגבש הצעתה להגדרת קהל היעד ' דר

 .שאלות לסקר אומניבוס טלפוני 25

  

 .7-9/1/10בתאריכים , "ים המלח"תתקיים במהלך כנס של האיגוד כללית האספה ה .13

  ".חברה ותיקשורת, פסיכיאטריה"נושא הכינוס יהיה 

על רקע  ,במהלך הכנס תידון עמדת האיגוד לגבי הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש

  .וההיתכנות לקדמהמשמעותיותיה  ,תמונת המצב הנוכחית

ב הקשה בנושא בריאות הנפש והמצ ,אוצר- כן ידונו משמעויות אי כיבוד הסכם בריאות

  .בקהילה בבריאות הנפש של השירותים

  
  
  

  גריסרו נמרוד' זאב קפלן                                               דר' פרופ
 ר האיגוד                                                      מזכיר האיגוד"יו


