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  28.4.10 –פסיכיאטרי המשולחנו של ועד האיגוד 

י "הזימון עפ . 1-3.7יתקיים במלון דן קיסריה בתאריכים  "הטיפול בתרופות אנטי פסיכוטיות"כנס בנושא . 1

  .רשימת תפוצה

  

נ "שרותי ברהי "ערגן ואמהכנס . 10-11.10יתקיים בתאריכים  ,"עשור לחוק השיקום של חולי נפש"כנס . 2

  .הפסיכיאטרי המועצה הלאומית לשיקום והאיגוד, ריאותהב במשרד 

  

נציג האיגוד בועדה .  2011בהשתתפות פסיכיאטרים מצרפת וישראל יאורגן במהלך  ,"אלימות"כנס בנושא . 3

  .ח שלוותה"מנהל ביה, קרון' יהיה דרהמארגנת 

  

חלק במוכרות להתמחות כ ,"טיפול יום בקהילהלבמחלקות "ועדת ההתמחות בהסתדרות הרפואית הכירה . 4

  .י"הבקשה הועברה לאישור נשיאות המועצה המדעית בהר. האשפוז

  

  .י האיגוד"סוכם כי אין מקום לפרסם הנחיות להופעת פסיכיאטרים בתקשורת ע. 5

  

ת החקיקה שגובשה בועד ,הצו לאחר עברות קשותלגבי מעמד חולי ,הצעת השינויים בחוק לטיפול בחולי נפש . 6

חברי  התייחסותתועבר להתייחסות הלשכה המשפטית במשרד הבריאות טרם הפצתה ל ,יובל מלמד' בראשות דר

  .האיגוד

  

 ,הועדמליאת י היועץ בפני "דון לאחר הצגת היכולות עת ,תקשורתי ולובינג עיצובהפעלת משרד יחצנות ל. 7

  .בקיסריה במפגש הקרוב

  

תגובש לאחר  ,"זים ממושכים במוסדות פסיכיאטרייםקיום יחסי מין אצל מאושפ"הדיון בנושא ה לגבי עמדה. 8

  .מיכאל שניידמן' בראשות דר המלצת ועדת האתיקה של האיגוד

  

תגובש בהמשך להמלצת  ,"כשירות הפסיכיאטרים לטיפולים פסיכוטרפיים"נייר העמדה של האיגוד לגבי . 9

  .שלמה מנדלוביץ' בראשות דר ,הועדה בנושא

  

 נציגי תגובש יחד עם ,"הפרעות אוטיסטיות"ויים באיבחון ובקלסיפיקציה של שינהעמדת האיגוד לגבי . 10

  .נציג האיגוד בועדה יהיה מנהל מחלקת האוטיסטים מהמרכז באברבנאל. האיגוד הפסיכיאטרי לילדים ונוער

  

כלל מ' לסטודנטים לרפואה בשנה ו ,התוכנית לקידום מעמד המיקצוע ומשיכת מתמחים לתחוםהצעת אושרה . 11

  .הפקולטות לרפואה

  

  .תופץ בין החברים "הקשר בין ניצולי השואה ודמנציה" ,נייר העמדה לגביהצעת  . 12

  

  . 3.7 -סריה  ביבכנס ק ,פגישת הועד הבאה. 13

  

  נמרוד גריסרו' דר      זאב קפלן' פרופ

  מזכיר האיגוד      ר האיגוד"יו
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