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שלום לחברי האגודה,
בניוזלטר הזה תוכלו לקרוא את עיקרי הישיבה האחרונה של וועד האגודה ולהישאר מעודכנים.

עדכונים

פעילות וועדות האגודה
וועדת התקשורת תפתח בקרוב קבוצת פייסבוק חדשה לטובת קידום מעמד המטפל באוכלוסיה.
פעילות הקבוצה תיפתח בחודש הרצה .פעילות הקבוצה תתמקד בנושאים הבאים :הרחבת פעילות
האגודה ומטפלי האגודה בפייסבוק ,העלאת תכנים בר"ס שאינם פרסומיים )הסינון באחריות מנהל
הקבוצה( ,מיתוג מטפלי האגודה כמטפלים איכותיים ואמינים .בהמשך נאפשר פרסום לחברי
האגודה במחיר נמוך .הקבוצה מיועדת לכלל המתעניינים ברפואה סינית אשר יוזמנו להצטרף:
מטפלים ,סטודנטים ,מטופלים ,ומתעניינים ברפואה סינית .הקבוצה הסגורה של האגודה
למטפלים מוסמכים ממשיכה את הפעילות .מי שעדיין לא צורף או הצטרף ניתן לעשות זאת כאן .
תוכנית בקרת בתי הספר יצאה לדרך .מסמך הבקרה נשלח למנהלי בתי הספר .נתחיל בביקורות
בבתי הספר בחודש יוני  .לצורך הפעילות נגייס עוד  2אנשים לעזרה לעדי לאון כהן )פורסם קול
קורא(.
את התוכנית הדרכה למטפלים בוגרים )הסופרויז'ן( מובילים גיא קארו סיגל ואסף מור .בימים
אלו נכתבת תוכנית ההסמכה של המדריכים ובקרוב ישלח קול קורא למעוניינים להוות את קבוצת
המדריכים הראשונה.
בימים האחרונים פרסמנו שאלון פידבק למשתתפי כנס האגודה האחרון בנושא אורטופדיה
וכאב .נשמח אם אלו שלא ראו לא שמעו או סתם לא הספיקו ,ימלאו את השאלון על מנת שנוכל
להפיק את מירב הלקחים לקראת הכנס הבא .הכניסה לשאלון כאן
מי שעדיין לא ראה תמונות מכנס האגודה מוזמן להיכנס לדף הפייסבוק של האגודה ולצפות
בתמונות .
האתר של האגודה זקוק לחידוש .לכן הוחלט לעשות מתיחת פנים לאתר ולהתאים אותו לצרכים
של האגודה ושל חברי האגודה היום .המטרה היא יצירת אתר נוח לגלישה ,נגיש וקל למציאת
אינפורמציה ,הדגשת וקידום אינדקס המטפלים חברי האגודה ועוד .אחראית על הפרויקט היא נטע
דן.

לצורך חידוש המלאי של כרטיסי חבר הוחלט לרענן את העיצוב של הכרטיסים ולרכוש מדפסת
לכרטיסי פלסטיק שתאפשר שליחה של הכרטיסים לזכאים ישירות מאיתנו ,ללא מעבר דרך בתי
הדפוס השונים .המהלך אמור להוזיל עלויות ולזרז תהליכים אלו.
לאלו שחברותם הסתיימה ,נשמח אם תמשיכו לקחת חלק בפעילות הפורה והחשובה של האגודה.
על מנת להקל על העומס הנוצר מחידוש רב של חברים בתקופה אחת אנא מכם ,היכנסו לקישור
כאן וחדשו חברות או לחילופין צרו קשר בנייד  050-8556207ונשמח לסייע לכם.
למי מכם שמחדש ביטוח אחריות מקצועית ולא יודע :הסכם של האגודה עם זהר את נאמן סוכנות
ביטוח ייתן לכם את המחיר הטוב ביותר הקיים כיום .לפרטים וחידוש ביטוח ועוד הטבות בביטוחים
שונים לחצו כאן .
שוב אנו עדים להצהרות של "הלשכה למקצועות בריאות משלימים" שאינן עולות קנה אחד עם
המציאות .מצורפת התייחסותנו ללשכה מלפני מספר חודשים ועמדה זו בעינה נשארת .לעמדתנו
לחצו כאן .

ועדת הסטודנטים

ועדת הסטודנטים החלה פעילותה .התגייסו לוועדה נציגי
בתי הספר ברושים ,תמורות ,רידמן והפקולטה
לחקלאות .עד כה הוחלט על מספר נושאי עבודה
שמטופלים עי הנציגים .הוכן לוגו ייעודי עבור הוועדה
ונשלחה פנייה של הועדה לכלל הסטודנטים שנים א' עד
ד' בבתי הספר .

אירועי האגודה בICCM
הקונגרס הבינלאומי של ה  ICCMבשיתוף האגודה יערך השנה בתאריכים 22-
 29לחודש מרץ.
פעילות האגודה שמתוכננת בימי הקונגרס:
.1בימי הפרה-קונגרס תוכנית לאורחים שמגיעים מחו"ל לסיורים בבתי החולים
הגדולים ולמשתתפים חברים שיהיו מעוניינים בסיור.
 .2ארגון אירוע/מסיבה של האגודה.
 .3בחירות לוועד האגודה לקראת השנתיים הקרובות .כל המעוניינים להגיש את
מועמדותם לבחירות הקרובות מתבקשים לשלוח קורות חיים ואת ה –"אני
למייל  olga@tcmistael.org.ilעד לתאריך
מאמין שלהם "
 2בפברואר . 2015

