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לכבוד
מנהלי מחלקות כירורגיות
הנידון :הוספת קורס ה  FLSכחלק מתוכנית התמחות בכירורגיה כללית
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החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופית רואה בחינוך והכשרת המתמחים כדבר מרכזי בפעילות שלה בשנים
הקרובות .אנו סבורים שאימון והערכת המתמחים באופן מובנה בכירורגיה לפרוסקופית הינו נחוץ וחשוב מאוד כי
יעשה באופן אחיד התואם את הסטנדרטים המקובלים ברחבי העולם.
קורס ה  FLSהינו קורס מובנה של הקולג' הכירורגי האמריקאי  ACSוהאיגוד הלפרוסקופי  SAGESשנבנה בשנת
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 2004ומורכב משני חלקים :
החלק הדידקטי נוגע לכל הקשור בכירורגיה לפרוסקופית – שיקולים טרום ניתוחיים ,בטיחות תוך שימוש בציוד
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לפרוסקופי ,שיקולים תוך ובתר ניתוחיים .החלק המעשי מבוסס על סימולאטור פיסיקלי )  (VideoTrainerשפותח
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באוניברסיטת מק'גיל במונטריאול ונקרא כיום סימולאטור ה  .FLSהייחוד בסימולאטור הזה הוא המשימות ושיטת מתן
הציון שהוכחו כתקפים ואמינים ,ויותר מכך – הוכחו כיעילים מאוד באימון של מתמחים ושיפור ביצועיהם בחדר
הניתוח.
בקיץ  2010הוכרה בחינת ה  FLSכהכרחית לצורך סיום התמחות בכירורגיה בארה"ב ,וממועד זה קורס ה FLS
מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית ההתמחות האמריקאית .משמעות הדבר היא כי כל כירורג ישראלי המעוניין בתוכנית
עמיתים ) (Fellowshipבארה"ב צריך לעבור לא רק את הבחינות של ה  ECFMGאלא גם את בחינת ה .FLS
אנו שמחים לבשר כי לאחרונה הכיר האיגוד הלפרוסקופי האמריקאי  SAGESבמרכז הסימולציה בבני ציון כ Test
 Centerלצורך בחינת ה ) . FLS-Fundamentals of Laparoscopic Surgeryשני מרכזים כאלו בלבד הוכרו
מחוץ לצפון אמריקה( כלומר ניתן יהיה להירשם לבחינה דרכנו ולהבחן בשני החלקים כאן במקום לנסוע לחו"ל.
במרכז הסימולציה שהוקם במרכז רפואי בני ציון בנינו תוכנית אימון לפרוסקופית המבוססת על ערכי מטרה )
 ( Proficiency Based Trainingולא על משך האימון ,ומאפשרת לכל מתלמד )מתמחים ומומחים כאחד( להתקדם
בקצב אישי המותאם לניסיון הכירורגי והלפרוסקופי שלו.
החזון שלנו הינו להפוך את קורס ה  FLSלחלק מתוכנית ההתמחות בכירורגיה כללית ,כדוגמת קורס ה.ATLS -
מבחינה לוגיסטית אין הדבר מורכב כיון שהחומר התיאורטי קיים באינטרנט ולכל אחד תהיה גישה אליו ,והחלק המעשי
הינו פשוט לתפעול והרעיון הוא כי בכל בית חולים יהיה סימולאטור  FLSאחד שישמש לאימון.

כחלק מהגשמת חזון זה חברו יחדיו חיל"א וחטיבת  , Ethicon Endo Surgeryג'ונסון אנד ג'ונסון מדיקל ישראל
במיזם משותף להכשרת כל מתמחי הכירורגיה בארץ בתוכנית ה  . FLSבדומה לנו ,שותפתנו לדרך הציבה כאחת
ממשימותיה ,להיות שותפה של הקהילה הרפואית בישראל בהכשרה מקצועית ,באימון מתלמדים בכירורגיה
לפרוסקופית ותהיה שותפה בהדרכה  ,הטמעת מערכות האימון בבתי החולים ובמימון המיזם.
מיזם משותף זה יציע לכל המתמחים )ומומחים שיהיו מעוניינים ( קורס  ,FLSאחריו יוכל כל משתתף להמשיך
להתאמן במקום הנוח לו ,ולעבור על החומר המעשי באינטרנט .הבחינה תוכל להתקיים על פי תיאום מראש במרכז
בבני ציון ,חיפה.
ועד חיל"א הנכנס החליט פה אחד כי חיל"א תממן לכל מתמחה את עלות הבחינה )כ  - $600ל  ( SAGESבתמורה
לרישומו כחבר חיל"א .החברות בחיל"א תעניק למתמחה חשיפה לעולם הכירורגיה האנדוסקופיה כולל חברות
אוטומטית באיגוד האירופאי לכירורגיה אנדוסקופית ומנוי על העיתון המוביל בתחום זהSURGICAL :
.ENDOSCOPY
לגבי מיקום ומועד הקורס הראשון שנקיים – תבוא הודעה בהמשך.
חשוב לנו לציין כי הפרויקט הינו חינוכי טהור ואין ליוזמיו שום שיקולים כלכליים.
מצורפים מסמכים רשמיים של ה  , FLSוכן ניתן להתרשם מהחלק בנושא זה באתר הרשמי של SAGES
) .( www.sages.org
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בברכה

דר' אחמד עסליה

דר' סרוקה גדעון

יו"ר חיל"א

מזכיר חיל"א
מנהל מרכז סימולציה לפרוסקופית
מרכז רפואי בני ציון ,חיפה

