החוג לכירורגיה של בקעים ודופנות הבטן – ישיבת הקמה
לחברי האיגוד שלום רב,
אחרי שנים רבות של המתנה ,יוזמות וניסיונות חוזרים לייסד את החוג לכירורגיה של דופנות הבטן,
ובעקבות קבלת אישור ועד האיגוד ,התקיימה ביום ו' ,26/4/2013 ,במשרדי ההסתדרות הרפואית )הר"י(
בר"ג ,ישיבת ההקמה של החוג .בישיבה נכחו  21כירורגים חברי האיגוד .הישיבה התמקדה בדווח
המייסדים ,קביעת נהלים ,וסדרי עדיפויות לפעילות ב 5-השנים הקרובות.

סיכום הדיון


שם החוג יכלול את המונח בקע בעברית ו  Herniaבאנגלית .לפיכך שם החוג הוא:

החוג לכירורגיה של בקעים ודפנות הבטן
The Israeli Forum of Hernia and Abdominal Walls Surgery


לוגו החוג המופיע בכותרת מסמך זה ישונה עפ"י השם המעודכן.



מטרות החוג

העמקת והפצת ידע רלוונטי
קידום מניעה ,איכות טיפול ,טכנולוגיות ושיטות טיפול
עידוד מחקר



הנושאים העיקריים בהם יעסוק החוג לכירורגיה של דפנות הבטן:

•

בקעים בדפנות הבטן )פתופיזיולוגיה ,אבחון וטיפול כירורגי :בקעים ראשוניים ,חוזרים ,בקעים
בצלקות ניתוחיות(

•

בקע ספורטאים ,סינדרום המפשעה ופתולוגיות של דפנות הבטן כתולדה של עומס ספורטיבי.

•

כירורגיה של הבטן הפתוחה )משנית לפתולוגיות של הרפואה הדחופה ,חבלות רב מערכתיות,
דלקות לבלב נמקיות(

•

מחלות גידוליות של דפנות הבטן )גידולים שפירים וממאירים המחייבים שחזור דופן הבטן ,שחזורי
דופן הנדרשים בניתוחים של דיסציפלינות כירורגיות אחרות :חזה ,אורטופדיה(.



דרכי פעולה עיקריות של החוג

 .1מפגשים ,ימי עיון ,וכנסים ייעודיים.
 .2רג'יסטרי לאומי
 .3פתוח Clinical Guidelines
 .4שת"פ עם דיסציפלינות כירורגיות אחרות באיגוד שלנו ומחוצה לו.
 .5שת"פ על כירורגים מהקהילה
 .6קשרים עם איגודים בינ"ל רלוונטיים.



שיתופי פעולה עם חוגים ואיגודים אחרים

לכירורגיה של דפנות הבטן ובקעים יש ביטוי מולטידיסציפלינארי ,בתחומי העיסוק של הכירורגיה הכללית,
כמו גם תחומי עיסוק של איגודים כירורגיים אחרים:
בתחומי העיסוק של כירורגיה דחופה ואלקטיבית כאחד,
בכירורגיה זעיר פולשנית ו"פתוחה" גם יחד,
כירורגיה "פשוטה" ומצבים מסכני חיים.
כירורגיה אמבולטורית כמו גם כירורגיה מג'ורית.
כירורגיה פלסטית ,אורטופדית ,גניקולוגית ועוד .לפיכך החוג יעודד שתוף מומחים מכל הדיסציפלינות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל הוחלט כי לתפקידי יו"ר ,סיו"ר ,ומזכיר החוג יוכלו להיבחר חברי איגוד הכירורגים
הישראלי בלבד .בשנות הפעילות הראשונות של החוג יכהנו בתפקידי הנ"ל המייסדים :פרופ' דורון קופלמן –
יו"ר ,ד"ר אריה אריש – סיו"ר ,וד"ר און סיבירסקי – מזכיר.



ימי עיון

במהלך השנה נקיים יום עיון בכל רבעון .בדר"כ במתכונת של חצי יום ,דוגמת ימי העיון של החוג לכירורגיה
אנדוקרינית .אחד מהארבעה יהיה במתכונת של יום שלם ,יום העיון הראשון של החוג מתוכנן להתקיים מייד
לאחר חג הסוכות ,הוצע תאריך ביום ה' .3/10/2013 ,מועד סופי יפורסם .הועדה המארגנת תתכנס כבר
בימים הקרובים .פרטים ותכנית מפורטת יופצו בהמשך.

בברכה,

יו"ר  -פרופ' דורון קופלמן
סיו"ר  -ד"ר אריה אריש
מזכיר  -ד"ר און סיבירסקי

