לחבריי בחיל"א שלום רב,
חיל"א נמצאת בשנים האחרונות בפרשת דרכים ואנו נדרשים להחליט על המשך קיומה ועל
עיצוב דמותה מחדש ,כחברה המייצגת את כל אלה העוסקים בכירורגיה זעיר פולשנית .מעל 20
שנים ,מאז כניסתה של הכירורגיה הלפרוסקופית ,דומה כי עברנו את שלבי הישימות וההתנסות
והצטבר ידע רב אודות מקומה של גישה כירורגית זו בכל מגוון הפרוצדורות הכירורגיות .אומנם,
תחום זה עדיין מתפתח ויחליף בבוא העת את הגישה המסורתית בחלק ניכר מהפרוצדורות.
מאידך ,הכיוון המסתמן הוא שעיקר העניין בעתיד יתמקד בטכנולוגיות חדשות ,חינוך והכשרה,
לרבות סימולציה.
מתוך הראייה שלי לעתידה של חיל"א העומדת בפרשת דרכים מכרעת ,מאמין אני שאוכל
להובילה ,בעזרת החברים ,למקום הראוי לה .אי לכך ,הריני מוכן לקחת את האחריות ומתכבד
בזאת להגיש את עצמי כמועמד למשרת היו"ר.
תוכניותיי לקדנציה הבאה יכללו:
" .1החייאה" של חיל"א ע"י עידוד הצטרפות חברים חדשים וקיום פעילות שוטפת.
 .2עידוד עמיתים מתחומים אחרים העוסקים בכירורגיה זעיר פולשנית להצטרף לחיל"א
ולשלב ידיים על מנת לחלוק ביחד איתם את ניסיונם ולפתח את התחום .חיל"א תהיה
של המומחים ,המתמחים ,כירורגים ,גניקולוגים ,אורולוגים וכל מי שעוסק בתחום
הכירורגיה זעיר פולשנית.
 .3הכללת והטמעת הכירורגיה הרובוטית שהולכת ומתפתחת בארץ לתוך חיל"א  .לדעתי
זהו המקום הטבעי שלה.
 .4לפעול ביתר שאת בתוך איגוד הכירורגים לשם עידוד ההכשרה של מתמחים בתחום
הכירורגיה זעיר פולשנית .חיל"א תתמוך באופן פעיל לשם מיסוד הדבר ,כולל עדכון
הקוריקולום להתמחות FLS ,וסימולציות מתקדמות אחרות.
 .5עידוד השתלמות של כירורגים צעירים בארץ ובחו"ל בתחום הכירורגיה זעיר פולשנית,
כולל מלגות משמעותיות )יותר מאשר סמליות(.
 .6עידוד ויוזמה למחקרים רב-מרכזיים בתחום הכירורגיה זעיר פולשנית.
 .7לפעול לשם הכנסת חברים למוסדות של האיגוד האירופאי לכירורגיה אנדוסקופית )
 (EAESולתחום ההדרכה במרכזים האירופאיים של החברות המסחריות.
 .8קיום סדנאות ממוקדות עם אורחים מחו"ל בנושא של ניתוחים ספיציפיים.
 .9פרסום  guidelinesקליניים לטיפול ניתוחי בדרך הזעיר פולשנית בבעיות כירורגיות
שונות.
 .10רענון והפעלה של אתר חיל"א באינטרנט.
כולי תקווה לקבל את אמונכם .רק בתמיכה שלכם ניתן ליישם את מטרותינו.
בברכה,
אחמד עסליה

