 09אוקטובר 2012

הודעה והזמנה למועמדים לתכנית להשתלמות עמיתים בטראומה וכירורגיה דחופה בישראל.
חברים נכבדים שלום רב,
בשנת  2013תחנוך החברה הישראלית לטראומה תכנית השתלמות עמיתים ) (fellowshipבטראומה
וכירורגיה דחופה בישראל .מדובר בהשתלמות רשמית מטעם איגוד הכירורגים הישראלי ,באישור ההסתדרות
הרפואית ומשרד הבריאות.
בוגר ההשתלמות יהיה מסוגל לנהל מקרה של חבלה קשה החל משלב הקליטה בחדר ההלם )מנהל צוות
החייאת פצוע( ,דרך ההתערבות הניתוחית )ביצוע התערבויות ניתוחיות של כירורגיה כללית ,קביעת התזמון
והקדימויות של התערבויות ניתוחיות בתחומים אחרים( ,האשפוז בטיפול נמרץ )הכרת המהלך הבתר ניתוחי,
סיבוכים ,ניהול כירורגי של הפצוע( ,האשפוז במחלקה ועד השחרור לשיקום .הבוגר ירכוש כלים לנהל מערכת
של בקרת איכות ושיפור ביצועים בתחום הטיפול בפצועים ויכיר על בוריה את התשתית המנהלתית של יחידות
הטראומה ,כולל מערך רישום הטראומה .בהתאם להתפתחות בארץ ובארצות המערב תכלול ההשתלמות גם
תכנים של כירורגיה דחופה כללית .הכוונה היא לתת כלים לבוגר ההשתלמות גם להתמודד על מצבים כירורגים
דחופים ,במיוחד בחולה המצוי בעקה פיזיולוגית.
ההשתלמות מוצעת באחד ממרכזי העל :רמב"ם ,בילינסון ,שיבא ,מרכז רפואי ת"א ,וסורוקה .ההשתלמות
תהיה בשיתוף אחד מהמרכזים האזוריים :העמק ,הלל יפה ,מאיר ,קפלן ,אסף הרופא וברזילי .משך
ההשתלמות –  13חודשים.
סבבי חובה :יחידת הטראומה במרכז-על –  8חודשים ,יחידת הטראומה במרכז אזורי – חודשיים.
סבבי בחירה )שניים מהבאים( :נוירוכירורגיה )דגש על טיפול נמרץ נוירוכירורגי וניתוחים לחבלות מוחיות(,
כירורגית כלי דם ,אורטופדיה ,כירורגיית חזה ,טיפול נמרץ כללי ,טיפול נמרץ ילדים ,טרום-בית חולים )יחידת
המסוקים של מד"א( .חופשה – חודש .המשתלם יהיה חייב במטלות קליניות )כולל ביצוע כוננויות טראומה(
ואקדמיות .במהלך ההשתלמות יורכב שכרו של המשתלם מתקן בסיס במימון משרד הבריאות ומשכר
הכוננויות/תורנויות שיבצע .בתום ההשתלמות ישולב הבוגר ככירורג בכיר באחת מיחידות הטראומה בארץ.
החברה הישראלית לטראומה ואיגוד הכירורגים מינו את פרופ' יורם קלוגר ,ד"ר דני סימון וד"ר מיקי שטיין
כחברים בוועדת ההיגוי שתפקח על תהליך קבלת המשתלמים ומהלך ההשתלמות.
ההשתלמות פתוחה למומחים בכירורגיה כללית.
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