סיכום ישיבת ועדה מארגנת ומדעית של הכנס הדו-שנתי הגדול של הכירורגיה הכללית
 10-12.5.2017בכפר בלום
מיום  16.12.2016איכילוב

נכחו:
פרופ' י .קלאוזנר  -יו"ר הכנס ,פרופ' מ .גוטמן  -יו"ר איגוד הכירורגים
פרופ' ש .אביטל ,פרופ' ר .אלפיסי ,ד"ר א .ביטרמן ,פרופ' ע .זמורה ,ד"ר ד .חזן ,פרופ' ח.
טולצ'ינסקי ,ד"ר ג .להט ,ד"ר ע .נחמני ,פרופ' א .ניסן ,ד"ר ע .סולד ,ד"ר י .סולומונוב ,ד"ר א.
סיבירסקי ,ד"ר נ .סקרן ,פרופ' א .עיד ,ד"ר ח .פארן ,פרופ' א .פיקרסקי ,פרופ' ד .קופלמן ,פרופ' ש.
קייזר ,פרופ' י .קלוגר ,פרופ' מ .קראוס ,פרופ' ח .קשתן ,פרופ' פ .רייסמן.
נוכחות מנהלי המחלקות והחברות/חוגים שהגיעו לפגישה מכל הארץ היתה מרשימה מאוד.
פרופ' קלאוזנר הודה למשתתפים על שיתוף הפעולה ועל שהקדישו מזמנם ביום שישי ,כדי לתרום
להצלחת הכנס .הפגישה ארכה כשעתיים וחצי.
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כירורגיה כללית  -המקצוע של כולנו
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זמנים ומיקום הכנס:
תאריך הכנס :נקבע  10-12.5.2017ימים ד' ה' ו' – בחירת מועד הכנס הושפעה מתאריך בחינות
המתמחים.
ביום ג'  9.5.2017יתקיימו קורסים מקדימים ,ובערב פגישת מנהלי מחלקות.
מיקום הכנס :מלון פסטורל ,כפר בלום  -כמו בעבר ,היתרון בריחוק  -שינתק את המשתתפים
מהשגרה ,עם אווירה מרחיבת אופקים ,בטבע יפה .לגבי המתמחים  -יוכלו לחלוק את
השתתפותם.

מטרות הכנס:


לחזק את הכירורגיה הכללית בארץ על כל ענפיה.



לחזק את הקשר בין כל ההתמקצעויות.



להביא לשיתוף פעולה במחקר וחינוך.



להדגיש את חשיבות ההישגים האקדמיים בשילוב עם רפואה קלינית.

מסורת:
 .1פגישת מנהלי מחלקות (ערב הכנס  -יום ג' .)9.5.2017
 .2קורסים מקדימים  -הקורסים בכנסים הקודמים היו מאד מוצלחים והוחלט להמשיך
בהם ,עם תעודת מעבר רשמית .מתוכננים הקורסים הבאים:
א" .הטיפול בחולה הכירורגי עם הבטן הפתוחה"  -מנחה :פרופ' י .קלוגר  -סדנת הוראה
ותרגול למתמחים ומומחים.
ב .סדנת  - U.Sיום עיון והדרכה מעשית בשימושי האולטרסאונד עי' הכירורג -
למנתחים בכירים עד  25משתתפים – כמנחים והמדריכים ישמשו מומחים בהדמיה
מהארץ ומחו"ל בשיתוף החברה ישראלית לאולטרסאונד ברפואה ()ISDUM
ובשיתוף (World Interactive Network Focused on Critical )WINFOCUS
 .UltraSoundג .ביום ד' ,10.5.2017 ,בשעות הבוקר תתקיים סדנא ל"אנטומיה של דופן הבטן" -
מנחה ראשי – פרופ' דורון קופלמן.
בחירת חתכים , component sep ,בקעים ועוד.

בחירות יו"ר וועד האיגוד הבא:
המועמדים ליו"ר מתבקשים להפיץ בעוד מועד דף אג'נדה אישית לתפקיד.

3

ישיבה פרופסיונאלית:
 -תתקיים במהלך הכנס .תוצאות הבחירות תפורסמנה ביום ה' ,11.5.17 ,בערב.

עוד בכנס ...הצעות על המדוכה:


"פגוש את הפרופסור"  . Meet the Professor -הרעיון לקיים מפגש בלתי אמצעי בין
 10-12מתמחים עם "המומחה" בתחומו .העיתוי טרם נקבע ,יתכן שמוקדם בבוקר או
בהפסקות הצהריים.



מושב מליאה שייתן בו ביטוי ל 10-המצגות המדעיות הטובות ביותר ,כולל פוסטרים.



מושב מליאה שינוהל בסגנון '' ''debateעל נושאים כירורגים במחלוקת בעד/נגד.



ועדת פוסטרים – ע"י בכירי הכנס כדי להכניס עניין ורמה בחלק זה של הכנס ,המבטא
עבודות של מתמחים/מחלקות .יצוינו הפוסטרים האיכותיים ביותר ויחולקו תעודות.

המוזמנים לכנס מחו"ל ומהארץ:
רצון המארגנים לזמן לכל היותר  5-6אורחים מחו"ל ולתת את הבמה לכירורגים שלנו.
משתתפים מחו"ל שאישרו את
השתתפותם מראש
Prof. Mitchell Posner

תחומי עניין:

מנהל כירורגיה במרכז המוביל בשיקאגו ארה"ב.
נשיא ה SSO-לשעבר ,מערכת ANN SURG

Prof. Jeffrey Drebin

מנהל הכירורגיה בפילדלפיה ארה"ב.
ראש ה SSO -לשעבר.
חוקר מוביל .חבר מערכת ANN SURG

Prof. Alessandro gronchi

מנהל הכירורגיה ,Istituto Nazionale Tumori
מילאנו איטליה .מנתח סרקומות עולמי .חבר
מערכת .ANN SURG

Prof. Raul Rosenthal

מנהל הכירורגיה במיאמי .כירורגיה בריאטרית,
עיתון  ,ANN SURGפעיל ב ACS -וחינוך.
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מוזמנים מהארץ:
פרופ' גידי רכבי

אונקולוג ,חוקר-מדען ,שיבא.
ירצה  -הסרטן מחלה מוליקולרית ,לא אנטומית.

פרופ' אבינועם רכס

ירצה  -רפואה מושתתת הוכחות – השפעת
התעשייה.

פרופ' עודד שוסייב

ממציא ויזם "ננוטכנולוגיה" – הרצאת העשרה.

ד"ר יואל דונחין

הרצאה על פועלו של William Stewart Halsted
אבי הכירורגיה המודרנית.

פרופ' ערן אלינב

מומחה עולמי מוביל ב"מיקרוביום" – מכון
ויצמן למדע.

אופציונאלי:
Prof. Alexander Eggermont

ראש  NIHהאירופאי.
מנהל המרכז גוסטאב – רוסי בפריז.

לגבי מתן הרצאה לזכרו של כירורג שנפטר באחרונה ,הוזכרו שמות נוספים ,על זה של פרופ'
רבינוביץ ,שמשפחתו תורמת הוצאות מרצה אורח בהרצאה שתינשא לזכרו.
חברת אסיא מדיקל התחייבה לממן אורח מחו"ל באחת מהרצאות המדעיות שתיוחד לזכרו,
של פרופ' אברהם (רמי) צ'רניאק ז"ל.

מתכונת הכנס:
 2/3מהזמן יוקצה להרצאות "מושב מליאה " "plenary sessionבמסגרתם יודגש המאחד את
הכירורגיה על ענפיה.
 1/3מהזמן יוקצה ל "מושבים מקבילים " "parallel sessionsבהם יינתן ביטוי מירבי לחברות
ולחוגים -
חברות :טראומה ,כירורגיה אונקולוגית ,השתלות ,כירורגיה של מעי גס ורקטום ,כירורגיה
אנדוסקופיה.
חוגים :בריאטריה ,בקעים ,הפטוביליארי ,שד ,אנדוקרינית.
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הרצאות מתוכננות לבמה מרכזית


מה חדש בענפי הכירורגיה?
כל ענף יעדכן בהתפתחויות בעלות עניין לכל המקצועות הכירורגיים .כולל :כיר' קולורקטלית,
כיר' בריאטרית ,כיר' אונקולוגית ,כיר' הפטובליארית ,השתלות ,כיר' אנדוקרינית ,כיר' שד,
טראומה וכירורגיה דחופה ,כיר' אנדוסקופית ,כיר' דופן הבטן ,טיפול נמרץ כירורגי.

 2שעות


הסרטן  -אנטומי או מולקולרי ?



החלטות בתנאי אי וודאות – מה משפיע ?

 1.5שעות



כירורגיה מושתתת על הוכחות?

 1.5שעות



פיזיולוגיה פרי-אופרטיבית

 1שעה



חשיבות ה"כירורג האקדמי"

 1שעה



העשרה  -ננו טכנולוגיה ,Big Data ,מיקרוביום

 1.5שעות



כירורגיה מונעת סרטן  -שד ,מעי גס ,לבלב ,קיבה ,שחלות

 1.5שעות



מדדי איכות במחלקה כירורגית מודרנית

 1שעה



המגמות ההפוכות של ניתוחי שד וסרקומה בעידן המודרני

 1שעה



יחסי גומלין בין הנהלת בי"ח – למנהלי כירורגיה

 1שעה



- Presidential address

 1שעה

 0.5שעה

נקודות נוספות:
כבעבר ,על פי החלטת האיגוד הכירורגי ,החברות והחוגים של האיגוד לא יאפשרו כינוסים במהלך
 2017כדי להבטיח השתתפות מרבית בכנס הגדול וגם למנוע הכבדה תקציבית על חברות התעשייה
שתומכות בכנס.
במהלך הכנס מנהלי המחלקות יפחיתו פעילות מחלקתית למינימום כדי לחייב /לאפשר השתתפות
מירבית של מומחים ומתמחים בכנס.
שיתוף האחיות הכירורגיות מהמיון הכירורגי ,מיחידות הטראומה וטיפול נמרץ ,מחדרי הניתוח
ומהמחלקות הכירורגיות -לרבות הקצאת מושב יעודי להרצאות בנושאים הרלוונטיים.
"קול קורא" ,יופץ גם בין האחיות .תעשה פנייה לאחיות מובילות בתחום.
רשמה :דורית דן
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