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לכבוד
יו"ר וחברי וועדת הבחירות
ליו"ר החברה הישראלית לכירורגיה אונקולוגית

אני מתכבד להגיש את מועמדותי לתפקיד יו"ר החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית.
הסתלקותו ,בטרם עת ,של עמיתנו רמי צ'רניאק ,שמילא תפקיד זה עד יום פטירתו משך שתי
קדנציות ,הופכת את הצגת המועמדות לעצובה ,ומעלה הרהורים רבים וזיכרונות מהשנים
בהן היה רמי יו"ר החברה וניסה לקדם אותה בדרכו .זו תחושה מוזרה לבקש החליפו
בתפקיד ,אבל הדבר היה קורה ממילא גם לו היה זוכה להיות נשיא הכינוס הקרוב ,כפי
שתכנן.
מאז חזרתי ממ"ד אנדרסון בראשית  1994רציתי בכל מאודי לקדם את הכירורגיה
האונקולוגית כדיסציפלינה מקצועית רעיונית ,ולהיות ה  Surgical Counterpartשל
האונקולוגים והרדיו תרפיסטים .לא דיסציפלינה נגררת ,לא טכנאות לא מי שמנתח את
החולה ו"שולח אותו לאונקולוג" אלא שותף מלא ומוביל בטיפול בחולה האונקולוגי .רציתי
לשנות את המצב שהיה שריר עד אז ,שבו לכירורג אין דעה או אין דעה מוצקה לגבי
הטיפולים הנלווים או המשלימים אותם כדאי להציע לחולה שלו .רציתי שהכירורגים יהיו
מובילי דעה בשלב תכנון הטיפול ,בשלבי ביצועו ,ושותפים להחלטות לאחר הטיפול הכירורגי;
שותפים לסימולציות של הטיפול הקרינתי ,מובילי מחקרים קליניים ,ומעורבים בטיפולים עם
דעה כירורגית וידע אונקולוגי.
צפויים היו קשיים למהלך כזה מצד האונקולוגים ומצד העמיתים הכירורגיים .חלק
מההתנגדות ומההסתייגות מובנות מאד ,ואין להתפלא עליהן .גם לחברה לכירורגיה
אונקולוגית בארה"ב לקח עשרות שנים עד שהוכרה לפני כשנתיים כדיסציפלינה עצמאית –
 – Boardלטיפול במחלות ממאירות מסובכות או מורכבות .התהליך שם עדיין בעינו ,ואני
חושב שראוי שנתאזר בסבלנות ,אך נהיה נחושים בכוונה להפוך לדיסציפלינה משמעותית,
מוכרת דה-פקטו ,ותורמת לאיכות הטיפול בחולים האונקולוגיים ולחינוך הדור הבא .בענווה
ובצניעות ,אך במעשים ממשיים נצליח ,אני מקווה ,לקדם את הרעיון ,ולהיות שותפים שאי
אפשר ואף אחד לא רוצה להיות בלעדיהם.
בכוונתי לפעול במספר מישורים לטובת הרעיונות הללו; שינוי בתבנית הכינוסים שלנו ,כך
שיכללו עבודות פרוספקטיביות באיכות טובה של חברינו ,הגדלת מאגר החברים עי קירוב
מתמחים ומומחים צעירים המעוניינים בכך ,הגדלת מספר חברינו המשתתפים בכינוס של
החברה האמריקאית ,לרבות הצגות בכנסים שם ,ומפגשים לדיון משותף במקרים מיוחדים,
בכל פעם באירוח בבי"ח אחר .אנסה גם לשנות את מארג היחסים עם חברינו האונקולוגים.
אני חושב שמרביתם שמחים לשתף אותנו ולהשתתף עמנו .עם המיעוט שעינו צרה בכך
נשתדל להסתדר.

אני מביא איתי חברות ארוכת שנים בחברה מיום הקמתה ,חברות בוועד החברה מיום
הקמתה ,שמשתי כמזכיר במשך שתי קדנציות ,ואני מסיים קדנציה שנייה כגזבר החברה .גם
קשרי בקהיליית הכירורגים האונקולוגיים בארה"ב ובאירופה תוכל לסייע לי ולנו.
אני מבקש את אמונכם ותמיכתכם במועמדותי ואשמח ,אם אבחר ,לכל עזרה ,רעיון ,שיתוף
פעולה ויזמה שיהיו ברוח הדברים שכתבתי למעלה.
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