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  2010ינואר  ,כנס ים המלח–ישיבת ועד האיגוד הפסיכיאטרי 
  

י הקונסורציום "האיגוד אימץ את עקרונות ההתערבות לטיפול בהפרעת דחק בתר חבלתית שגובשו ע .1
נה לאור הספרות המיקצועית תמתפתחת ומיש, האיגוד רואה את ההצעה כדינמית. הלאומי והוצגו על ידו

 .עוסק בהתערבות בטראומה של ניצולי שואההתועבר תוספת להשלמת הפרק .  יות החדשותוהטכנולוג
  
מונתה ועדה לגיבוש מתכונת הכנס  ,"?תרופות טיפיות או אטיפיות", לקראת הכנס הקרוב בנושא .2

 .יסכם את התהליך והעמדות שיוצגו רבסיום הדיונים יגובש מיסמך מקצועי אש  .ורשימת המשתתפים
  

תגבש הצעה לאישור המליאה לגבי ". באיגוד הפסיכוטרפיה"ה מקצועית שתרכז את נושא מונתה ועד .3
 . תחומי העיסוק והיעדים לפעילותה

  
יגדיל .  ההתנסות וגוף הידע בתחום הפסיכוגריאטריה אצל המתמחים בהרחבתהאיגוד רואה חשיבות  .4

במחלקות  החיוב הרוטצי תמשמעומחות תיבדוק ועדת ההת. בהרכב הבחינההנושא היקף 
 .במסלול ההתמחות הפסיכוגריאטריות

  
הוקמה ועדה שתגבש ". החיובית-הפסיכיאטריה"האיגוד רואה חשיבות להרחבת העיסוק בתחום  .5

 .לקידום הנושא תפיץ חומר רקע לחברים ותציע סדר יום ,הפעילות הנדרשת
  

נ וההתנהלות באין "נה צוות מוביל אשר יגבש קווים אדומים בהתקיים הרפורמה הביטוחית בברהומ .6
דרכים לפיתוח והשלמת השירותים הקהילתיים ולהתאמת מספר מיטות האישפוז , רפורמה

 .בפני גורמי משרד הבריאות העוסקים בנושא ויועציו גנייר העקרונות שיגובש יוצ. הפסיכיאטריות
  

של האיגוד צופית גרנט כדוברת ויועצת התיקשורת ' הועד המנהל באיגוד יבדוק הדרכים להפעלת הגב .7
 .ואת המשמעויות להעסקת חברת יעוץ ויחצנות חיצונית

  
שיפור , במסגרת העלאת המודעות למיקצוע', האיגוד יזום יום עיון ארצי לסטודנטים לרפואה בשנה ו .8

 .מעמד הפסיכיאטר ומשיכת מתמחים מצטיינים לתחום
  

 .ל"קרלוס בראל ז' רלזיכרו של ד, ם "י ועד סניף י"יום העיון השנתי של האיגוד יאורגן ע .9
  

. נ במשרד הבריאות עד לקיום המכרז"שרותי ברה' על כניסתו לתפקיד ר, הירשמן' דר, ברכות לחברינו .10
 .מלאה באיגוד עם סיום תפקידו במשרד הבריאות יחזור לפעילות

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