 31אוגוסט 2008
לכבוד חברי חיל"א,
הנדון :הצגת מועמדותי לתפקיד יו"ר החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופית
נכבדי,
חלפו שלוש שנים מאז נבחרתי לתפקיד יו"ר חיל"א.
לקראת הבחירות המתקרבות ,לאור פניות רבות שקיבלתי מעמיתי למקצוע במסגרתן התבקשתי
להגיש מועמדותי לתפקיד יו"ר חיל"א פעם נוספת ולאור רצוני ומוכנותי לבצע את התפקיד
בנאמנות ובמסירות כפי שביצעתיו עד היום ,הנני מתכבד בזאת להגיש את מועמדותי החוזרת
לתפקיד במסגרת הבחירות הקרובות.
ברצוני להציג בפניכם את ההשגים שהשיגה חיל"א בראשותי במהלך שלוש שנות כהונתי:
 .1הגדלת מספר החברים בחברה – בתקופת כהונתי הוגדל מספר חברי החברה בעשרה
אחוזים .שאיפתי היא לחזק את החברה בארץ ובעולם ע"י הגדלת השפעתה במסגרות בין
לאומיות באמצעות צירוף חברים נוספים )מומחים ומתמחים( הן מתחום הכירורגיה
הכללית והן מתחומים אחרים )אורולוגיה ,גניקולוגיה וכו'(.
 .2כנסים ,ימי עיון והרצאות  -באופן שיטתי בוצעו במהלך שלוש שנות כהונתי )בעזרת חברי
ועד וחברים פעילים נוספים( ימי עיון תלת שנתיים וכנסים מקומיים .בין השאר בוצעו ימי
עיון בשיתוף עם תחומי רפואה אחרים – גסטרואנטרולוגיה ,קולורקטל וכירורגית ילדים.
בנוסף ,בוצעו ימי עיון בהשתתפות מומחים מובילים מהעולם במסגרתם בוצעו ניתוחי
הדגמה.
 .3בניית תוכנית להשתלמות עמיתים בכירורגיה אנדוסקופית – קיימתי מגעים ראשוניים
עם יו"ר המועצה המדעית של הר"י ליישום תוכנית להשתלמות עמיתים )(Fellowship
וכן פעלתי לגיוס משאבים למימון התוכנית.
 .4הכשרת הכירורגים בתחום האנדוסקופיה – סייעתי לבנייה ויישום של תוכנית הכשרה
לכירורגיה אנדוסקופית במסגרת מכון מס"ר ,תל השומר .בנוסף  -קישרתי וסייעתי
למציאת מקומות התמחות למתמחים ומומחים צעירים בחו"ל.
 .5חיזוק חיל"א במסגרות בין לאומיות בדגש על  – EAESבתקופת כהונתי המלצתי על
קבלת חברים ישראלים נוספים כחברים בוועדות במוסדות שונים של  .EAESלכינוס
הרביעי של חיל"א ,הצפוי להיערך בנובמבר השנה ,הזמנתי את נשיא  EAESהמכהן,
פרופ' אנטוניו לאסי ,וכן את הנשיא הנבחר ,פרופ' איב פינגרהוד ,שאישרו הגעתם.
 .6הרחבת הפעילות הבינלאומית – בתקופת כהונתי קידמתי את פעילותה הבינלאומית של
החברה .בין השאר הוזמנו חברי חיל"א לכינוס משותף עם עמיתינו מאיטליה וכעת –
לאחר שפעלתי לקידום העניין – הוזמנו חברים נוספים כחברי פקולטי ,לכינוס בשיתוף
עם חברה לפרוסקופית ים תיכונית  /צרפתית.
 .7נתבקשתי לשמש כעורך אורח ) (Guest Editorלירחון "רפואה" .בהמשך הדרך בכוונתי
לשתף את חברי חיל"א המובילים בשטח זה ככותבי מאמרים בירחון )מאמרי סקירה
ומאמרים מקוריים(.
במידה ואבחר לכהונה נוספת כיו"ר חיל"א ,בכוונתי להמשיך ולפעול במרץ להשלמת הפרויקטים
השונים שיישמתי המצויים בשלבים התחלתיים ומתקדמים וכן לפעול לייזום וקידום פרויקטים
רבים נוספים .אני מאמין שבמאמץ משותף ,ביחד ,נוכל להבאי את חיל"א להישגים נוספים!
אני רואה חשיבות עליונה בעשייה במסגרת החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופית ושואף
להמשיך ולתרום במסגרת זו כפי שנהגתי בתקופת כהונתי הנוכחית.
בכבוד ובברכה,
פרופ' לאוניד לנצברג

