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הנדון :מועמדותי לתפקיד יושב ראש החברה הישראלית לטראומה  -הצהרת כוונות

לכבוד הוא לי להגיש את מועמדותי לתפקיד יושב ראש החברה הישראלית לטראומה9
אני רואה בתפקיד זה בעל חשיבות לשינוי וקידום תחום הטראומה שבעיני הינו תחום מכריע ברפואה בכלל ובכירורגיה בפרט,
ואף יותר בעתות מלחמה ,טרור ,מצבי חירום ואירועים רבי נפגעים9
למרות חשיבותה הרבה וייחודיותה ,ובניגוד לעבר ,הטראומה ,מזה שנים ,אינה נחשבת לתחום מועדף ואטרקטיבי עבור
מתמחים ומומחים כאחד ,ומרבית מסיימי ההתמחות בכירורגיה הכללית אינם רואים בו תחום התמקצעות לעתיד ולכן
ההתמחות בטראומה אינה מהווה עבורם בחירה מועדפת ו/או בחירה ראשונה9
הסיבות לכך הן רבות ומוכרות9
השלכותיו של מצב זה ניכרות בשטח ובאות לידי ביטוי במספר הרופאים העוסקים בטראומה כמקצוע וכדרך חיים 9ובעיקר
במספר המתמחים הנמוך ביחס לשאר מקצועות הכירורגיה הכללית ,אשר פונה לתחום זה בסיום התמחותם ,ואי לכך יוצרות
פער גדול מאד בין הנדרש לקיים9
אני מאמין שקידום הנושאים הבאים ידגיש את חשיבות התחום בקרב המתמחים וגם בקרב קובעי מדיניות ,אשר יתגייסו לחיזוק
התחום וקידומו:
 98איחוד הטראומה עם הכירורגיה הדחופה – איחוד שני התחומים החופפים האלה החל מזה מספר שנים בבתי חולים
רבים ומרכזי על לטראומה ברחבי העולם 9הרעיון אשר עומד מאחורי נושא האיחוד הוא קווי הדמיון שלהם ,דחיפותם,
המחשבה הרפואית והכירורגית החופפת וגם חשיפת העוסקים בהם לתחומי וסוגי ניתוחים רבים יותר 9נושא זה יוביל
לקפיצת מדרגה בגיוס ומשיכת אנשי צוות רפואי וסיעודי ויקדם את איכות העשייה בתחום9
 90מפגשים קליניים סדורים -מפגשים קליניים סדורים אחת לשלושה חודשים ,עם תוכנית שנתית הנקבעת מראש ,בהם
יוצגו מקרים ונושאים מרתקים הכוללים חידושים בתחום הטראומה והכירורגיה הדחופה9
נושאים אלו יעוררו עניין ודיונים חשובים במיוחד למתמחים וכול העוסקים בצוות הרב מקצועי בתחום 9מפגשים אלה
יהוו כר להרחבת שיתוף הפעולה בין הצוותים המטפלים הרב מקצועיים ( סיעוד ,פארא מדקים ,וצוותים משלימים)
 93סטנדרטיזציה של ועדות איכות – ועדות איכות הטיפול בטראומה וכירורגיה דחופה הינן כלי מכריע לשיפורים ושינויים
מערכתיים ,קליניים ,ואישיים ,הקפדה על קיומן במתכונת אחידה בכול בתי החולים פותח צוהר לשינויים ,לעליית
מדרגה ולשיתוף פעולה מפרה בין כול בתי החולים 9אני מציע להבנות את הנושא ולקבוע סטנדרטים מקצועיים בתחום9
 94השתתפות בכנסים מקומיים ועולמיים – עידוד מתמחים להשתתפות בכנסים ארציים ועולמיים בתחום הטראומה
והכירורגיה הדחופה וחשיפתם לנושאים המעניינים הקיימים 9השתתפות זאת על בסיס עבודות והצגות בכנסים וכן
מימון חיצוני לשליחת שני מתמחים כול שנה מבתי חולים שונים לפי תכנית קבועה מראש9
 91עידוד השתתפות בקורסים קליניים – בכול שנה מתקיימים בארץ מספר קורסים בתחומי הכירורגיה הדחופה
והטראומה (כגון  ,USטיפול בבטן פתוחה ,החייאה באמצעות החדרת בלון לתוך אבי העורקים וכד') חשיפה זאת תעודד
את המתמחים בבחירתם העתידית בתחום הטראומה והכירורגיה הדחופה ותסייע להיחשפותם לשינויים וחידושים
בנושא9

 96קורסי ה  ATLSו ה  – DSTCקורסים אלו מהווים נדבך חשוב בהכשרת רופאים רבים במיוחד במקצועות הכירורגיה9
קורס ה  ATLSדורש בחינה מחדש של מערך הפעלתו וקידום ההוראה בו כחלק ממחויבות המטפלים בטראומה9
קורס ה  DSTCיש לעודד ולדאוג להטמעת חובת ההכשרה בקורס חשוב ומשמעותי זה כחלק מקידום היכולות הקליניות
של הכירורגים בישראל ויש למסדו כחלק מדרישות ההתמחות במקצוע הכירורגיה הכללית9
הנושאים אשר העליתי כאן מייצגים את השקפת עולמי ומבטאים את הנושאים המרכזיים לטיפול על מנת להצעיד את
התחום ,להביא לשיפור תדמיתו ולהפכו לבעל עניין ואבן שואבת למספר הולך וגדל של מתמחים ומומחים9
בברכה,

ד"ר האני באחוס
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