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  הוכרה הפסיכיאטריה , במסגרת המשא והמתן בין ההסתדרות הרפואית לאוצר   .1

  ש הוכרו "נ במזרע ובב"המרכזים לברה. של ילדים ונוער כמקצוע במצוקה

 .כמוסדות בפריפריה

  במשרד הבריאות למינוי נציג הועברה בקשה לראש שרותי בריאות הנפש  .2

  , לועדת סל התרופות לייצוג הצרכים המקצועיים הפסיכיאטריים

  . זאת לאור התוצאות העגומות של החלטות הועדה בשנה הקודמת

  טופס ההסכמה מדעת לטיפול בנזעי חשמל הועבר לאישור הלשכה המשפטית  .3

  .טרם הכנסתו לשימוש, במשרד הבריאות

  לגבי אמות , לחוזר מינהל הרפואה, הסתדרות הרפואיתר ה"התייחסות יו .4

  . הופצה לחברי האיגוד, המידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז

  נ תומכת בהפעלת יחידות משפטיות בכל המרכזים "המועצה הלאומית לברה .5

  . ותקנון מנהל ליחידה

  :פ עם האיגודים הבאים"יקודמו יחסי הגומלין והשת .6

  .טיטלבאום' בתאום דר –האיגוד הפסיכיאטרי הרוסי 

  .קרון' בתאום דר –האיגוד הפסיכיאטרי הצרפתי 

  . יופה' בתאום דר –האיגוד הפסיכיאטרי האוקראיני 

  .א"בת, 2012כן תיבדק האפשרות למושבים משותפים בכינוס 

   .יועברו למזכיר האיגוד" לאות מפעל חיים"הצעות למועמדים פוטנציאליים  .7

  . הבחירה תעשה לאור הקריטריונים הקיימים ומתוך שקיפות מלאה

  . הסילבוס המתוקן והמותאם יועבר להסתדרות הרפואית .8

  , נ לקופות החולים"האיגוד מאשר שוב תמיכתו בהעברת האחריות לברה .9

  תוך תמיכה בלתי מסויגת בכך שבאם לא תועבר , י"במתכונת ובהתניות הר

  תורד ההצעה מסדר היום ותעשה פנייה  01/07/2011 -האחריות עד ל

  והפעלת ) ח"מש 400-כ(של המשרד להעברת התקציב החסר 

  . תוך הותרת האחריות להפעלת השירותים על המדינה, התוכנית החלופית

   16-18/ 5בתאריכים , א"בת, 2012הכנס התלת שנתי יתקיים במאי . 10

  . 23-25/ 5 -או לחלופין ב

  .רפואה עם האיגוד לרפואת המשפחה-בפרוייקט ויקיהאיגוד שותף . 11

  ' ב 9בהמשך לתיקון סעיף , האיגוד תומך בפסיכולוגים הקליניים. 12

  חל איסור על . "לגבי העיסוק בפסיכותרפיה, לחוק הפסיכולוגים

  מיומנות או הכשרה , פסיכולוג להציע או לבצע שירות הדורש מומחיות

  , כאמור, מיומנות או הכשרה, תאלא אם כן יש לו מומחיו, מיוחדת

  . בהתאם לתוכנית הלימודים ותוכנית ההתמחות, למתן השירות

  ,בברכה

זאב קפלן' פרופ  

ר האיגוד הפסיכיאטרי"יו  


