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חברות וחברי איגוד הכירורגים

וועד איגוד הכירורגים שמח לעדכנכם בפעילותו מעל דפי מידעון האיגוד.
המידעון יופץ בסמוך לישיבות הוועד והחלטותיו כמו גם תכניותיו יופצו
לחברי האיגוד ,לעדכונם.
לפרקים יופץ במידעון סיכום פרי עמלן של וועדות האיגוד (כמפורט
בהמשך).
עוד ניתן ,למעוניינים בכך ,לפרסם במידעון את דעתם בנושאים השונים
שיפורסמו ,השגותיהם או כול אשר על ליבם.
כך ,בבוא העת ,יתרחב המידעון ויכלול נושאים שבעשיית הוועד ,נושאים
מעניינם של חברי האיגוד והוא יהווה במה לדו -שיח ער.
במידה ומי מכם מעוניין לפרסם ,יש לשלוח את החומר לדורית דן ,מזכירת
האיגוד.
 במהלך הכנס בכפר בלום נבחר צוות חדש להנהגת האיגוד.
הצוות ערוך ומוכן להוביל את האיגוד למחוזות חדשים ולחזק את אלה
שהושגו עד כה.
וועד האיגוד שנבחר ,בשיתוף עם חברי הוועד היוצא ויו"ר החברות והחוגים
של האיגוד יהוו את הגרעין הפעיל למשימות השונות.
אליהם יצטרפו חברי איגוד נוספים בעלי עניין לתחומים השונים.
קבוצה זו ובשיתוף מנהלי המחלקות הכירורגיות תהווה את המוסד שיקרא
מועצת איגוד הכירורגים.
החלטות ושינוי מדיניות משמעותיים יובאו לדיון במועצת האיגוד אשר
תיפגש פעמיים בשנה (בחודש מאי ובחודש נובמבר).
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וועד האיגוד הציב לעצמו יעדים לפעולה אותם ניתן לסכם לפי התחומים
הבאים-
מעמד הכירורג/ית והכירורגיה
מעמד האיגוד כבעל דעה
אופי ההתמחות ומגמותיה
השתלמות והתמקצעות
תמיכה ,עידוד וחניכה של המשמרת הצעירה באיגוד הכירורגים
מעמד הכירורגיה הכללית ואופייה בעידן המגמה להתמקצעות על

כול סעיף הוא עולם עשיה בפני עצמו ולכן הוחלט להקים קבוצות עבודה
נפרדות לנושאים השונים אשר תפגשנה לפרקים ותעסוקנה בתחום הייחודי
שבאחריותן.
קבוצות העבודה שנבחרו להוביל את יעדי האיגוד הן-
וועדת לבחינת טכנולוגיות וחדשנות
בכירורגיה (דורון קופלמן) kopelman_d@clalit.org.il ,
וועדה לחינוך רפואי (דני דואק) d_duek@rambam.health.gov.il,

וועדה לאתיקה וביקורת (שלמה שנייבאום) schlomos@tlvmc.gov.il ,

וועדה למחקר ,חינוך למחקר ורישום (אריאל הלוי) drhalevy@gmail.com ,
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וועדה לבחינת תקני מחלקה ואופן ניהול התורנות
בכירורגיה (מוטי גוטמן) motti.gutman@sheba.health.gov.il ,
וועדה לבחינת השתלמויות על (אבי ניסן) anissan@cancer-surgery.co.il ,
וועדה ליישום נקודות התעדכנות (חיים פארן) paranh@clalit.org.il ,
וועדה לשדרוג אתר האיגוד (און סיבירסקי) ohn_s@netvision.net.il ,

חברי/ות איגוד המעוניינים להצטרף לפעילות של כול אחת מהוועדות
מוזמנים לפנות לראשיהן או לדורית דן ( ,) doritd@ima.org.ilמזכירת
האיגוד.
פרי עבודתן של קבוצות העבודה השונות תבואנה לידי ביטוי בהנחיות
להתמחות ,עדכוני הסילבוס למתמחים וניירות עמדה בנושאים שונים
ומגוונים.
אלה כמובן יוצגו בפני חברי האיגוד מעל דפי המידעון ,בכנסים וימי העיון
הבאים.
 בימים אלה מתבצעת עבודת מטה באיגוד לקביעת אופיים של
הכנסים וימי העיון הבאים ובעיקר לקביעת אמות מידה מוסכמות
לעריכת כנסים וימי עיון.
המטרה בקביעת אמות המידה היא ליצור מערכת שנתית קבועה ומסודרת,
מתואמת עם פעילויות אחרות של האיגוד וזאת במטרה לאפשר למקסימום
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חברים להשתתף בכול אחת מהפעילויות .לאחר סיכום המסמך יפיץ וועד
האיגוד תוכנית שנתית לפעילות האיגוד ,חברותיו וחוגיו.
היות וחברות מסחריות רבות הודיעו על קשיי מימון לפגישות הרבות
המתקיימות באיגוד הוחלט להיערך מבעוד מועד ולקבוע כללים מוסכמים על
יושבי ראש החברות והחוגים של האיגוד לגבי הכנסים הבאים.
 בוועד האיגוד החלה עבודה מול לשכת עורכי הדין ורכזי ההשתלמות
לשופטים ,במקביל לרצון לנסח קוד אתי לחוות דעת רפואיות.
העבודה אל מול רכזי החינוך של גורמי המשפט היא במטרה לחשוף
גורמים אלה לעבודת הכירורג/ית ,שקולי הכירורגים בתנאי לחץ,
עבודה בתנאי לחץ וכו'.
אין הכוונה לשנות החלטת שופטים או לבטל את חוות הדעת הרפואית אלא
ליצור קוד אתי ומקצועי לכתיבתן ולאפשר לגורמי המשפט להבין כירורגיה
מה היא.
הצגת אופן העבודה של הכירורגים בפני רשויות המשפט חשובה באותו
הקשר.
 תוכניות ההתמחות ,הכשרת המתמחים ,קורסים ייעודיים למתמחים,
הכנה לשלב ב'  ,כול אלה יהיו על שולחנה של וועדת החינוך.
קורס ייעודי להכנה לשב ב' קורם עור וגידים בימים אלה ויהווה את הבסיס
להתכוננות המתמחים לבחינה .הקורס ישולב במערכת השנתית של
הפעילות האקדמית של האיגוד.
במקביל יעמול הוועד על עידוד רופאים בכירים להשתתף בבחינות שלב ב'
מתוך הבנה לחשיבות השתתפותם ולא מתחושת כורח שנכפה עליהם.
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לבוחנים תוענק תעודת הוקרה של איגוד הכירורגים וזו תהווה אסמכתא
נאותה להוסיף את "מעמד בוחן בשלב ב' " לקורות החיים של כול אחת
ואחד מהמטים כתף למשימה חשובה זו.
איגוד הכירורגים באמצעות וועדת החינוך ינסה להבנות את ההתמחות
ולחשוף את מתמחי הכירורגיה הכללית למגוון השתלמויות במהלכה.
האיגוד יוביל מהלך להכללת הקורסים הבאים במהלך ההתמחות למתמחים
בשלבי ההתמחות השונים ובעידוד מנהלי מחלקותיהם:
מיומנויות בסיסיות למתמחה מתחיל ,מיומנות בכירורגיה לפרוסקופית
אולטרסאונד בידי הכירורג ,כירורגיה דחופה למתמחה הצעיר
 DSTC ,GCP ,US , FLSוכמובן .ATLS
במקביל חוגים וחברות יעודדו לבנות מודלת הכשרה ייחודיות לתחומם.
קורסים פרי יוזמתם יצטרפו למסד ההכשרה של המתמחה הישראלי.
 חברי איגוד חדשים (במעמד חבר) יזכו לכבוד המצטרפים בטקס
רשמי שיערך בכול כנס של האיגוד בסביבות חודש מאי.
 חוג המשמרת הצעירה (חוג המתמחים ) יוצא לדרך .הרעיון הוא
לצרף מתמחים לאיגוד ופעילותו .מתמחים עד שלב א' (חברים נלווים)
אינם חייבים בדמי רישום ואחרי שלב א' ( מכונים :חברים מועמדים)
חייבים בדמי רישום סמליים.
החברים הצעירים יוכלו להשתתף בכול פעילות האיגוד וגם בפעילות
הוועדות בוועד האיגוד.
מטרת האיגוד היא כי כול מתמחה בכירורגיה ירשם לאיגוד וייחשף
לפעילותו.
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את התנעת וועד המשמרת הצעירה מוביל ירון רודניצקי
( ) yaron217@gmail.comממרכז רפואי מאיר בכ"ס וכדאי שהמתמחים
יפנו ישירות אליו לצורך הנחיות הצטרפות ופעילות בעתיד.
 און סיבירסקי ,אחראי וועדת האתר ,יוביל גם את נושא כתיבת חוברת
האיגוד אשר תרכז את ההיסטוריה של האיגוד מהקמתו ועד ימים
אלה .המטרה בריכוז נתוני ההיסטוריה היא לחזק את האיגוד דרך
הערכת עברו ,חבריו לאורך השנים והוקרת תרומתם לאיגוד
ולכירורגיה בישראל.
משימה זו אינה קלה ,דורשת תשומת לב מרבית לחברים בעבר ובהווה
ודליית פרטים מזיכרונם .אני קורא לכול מי שמעוניין לעזור במשימה
חשובה זו ליצור קשר ישיר עם און או עם דורית לקבלת פרטים על
המשימה.
 בכנס האחרון בכפר בלום התברכנו בנוכחותם של צוותי הסיעוד
השותפים עמנו בעשיה הקלינית.
מושב מרשים בו הוצגו עבודות מדעיות מתחום הסיעוד משך את תשומת
ליבם גם של הכירורגים.
אחיות מהמחלקות הכירורגיות מוזמנות להצטרף כחברות נלוות לאיגוד
הכירורגים ואינן חיבות בתשלום דמי חבר.
האחיות /אחים יהיו שותפים לכול העשייה הברוכה באיגוד ורשאים להצטרף
לוועדות הרלבנטיות לתחום עיסוקם.
 כנס האיגוד הבא (מתכונת יום אחד /יומיים) יתקיים במהלך חודש
מאי  .2018כיו"ר לכנס זה נבחרו אלון פיקרסקי וחגי מא"זה.
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 בפברואר  2018מתוכנן הכנס של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית בשילוב ימי עיון של החוג לבריאות השד והחוג לכירורגיה
הפטוביליארית.

חברים
זהו -זה לעת עתה.

אנו תקווה כי העדכון לרוחכם וכי תסכימו לשתף פעולה בכתיבה ,העלאת
רעיונות וככול העולה על ליבכם ומתאים למידעון ולעניין חברי האיגוד.
בברכה
יורם קלוגר
נייד0502063268 -
אימיילy_kluger@rambam.health.gov.il -
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 נייר העמדה של חוג המתמחים-
הקמת חוג המתמחים לכירורגיה כללית במסגרת איגוד הכירורגים בישראל
רקע  -עולם ההתמחות בכירורגיה כללית בארץ השתנה משמעותית בשנים האחרונות.
בעבר היה לא קל לגייס מתמחים צעירים להתמחות .כיום רוב התקנים למתמחים ברוב
המחלקות בארץ מלאים במתמחים .מתמחים טובים ומלאי מוטיבציה .תנאי ההתמחות
השתנו  -זמן השהות והחשיפה של המתמחים במחלקה ובחדר הניתוח קטן .הדרישה
לעשות כירורגיה מצוינת משולבת בקידום מחקר נשארה בעינה.
תמונת מצב חלקית  -ישנם כ 300 -מתמחים לכירורגיה כללית וכ  800 -מומחים .מתמחים
במחלקות השונות מכירים מספר מועט של חברים במחלקות אחרות .לכל מחלקה יש תחומי
עניין וחשיפה שונה – מעט תוכניות חילופין למתמחים .מיעוט עבודות מחקר משותפות רב
מחלקתיות  -עבודות עם מעט חולים.
הקמת חוג המתמחים לכירורגיה
 יעסוק בקידום ההתמחות בכירורגיה כללית בארץ.
 יעמוד על שימור ושיפור איכות ההכשרה.
 יאגד בתוכה קבוצות מחקר רב-מחלקתיות ליצירת עבודות מחקר רבות משתתפים
ככל הניתן.
מטרות
 יצירת פלטפורמה לקשר וחילופי רעיונות בין מתמחים בארץ.
 שיפור תנאי ההכשרה של המתמחים בשלל המחלקות בארץ:
◦ בעזרת סקרים ושאלוני רוחב.
◦ יצירת המלצות מסודרות לרענון סילבוס ההתמחות.
◦ חילופי מתמחים /רוטציות בין מחלקות לצורך חשיפה לתת תחומים שונים.
 יצירת מפגשי הכנה מוסדרים לקראת בחינות שלב א ו-ב.
 הובלת מחקר משותף  -יצירת פורום ליצירת קשרים בין מתמחי המחלקות לקידום
מחקר רב מוסדי.
 מיסוד תוכניות רוטציה של מתמחים במוסדות שונים בחו"ל.
דרכי פעולה
 חיבור תקנון רשמי לחוג ,אישורו בועד איגוד הכירורגים והקמה רשמית של החוג.
 פניה לכל המתמחים בארץ ומנהלי המחלקות והזמנה להרשם לחוג.
 קיום מפגש הקמה של נציגי המחלקות השונות בארץ ,אישור התקנון ,קביעת בעלי
תפקיד בחוג.
 יצירת פלטפורמת קשר פנימית בין המתמחים לצורך העברת מידע ענייני ועדכונים
על מקרי חולים חוצי מחלקות ,תקנים שמתפנים ,מחקרים חדשים.
 מפגשים רב שנתיים בין המתמחים לצורך הכרות ,שיתוף מידע ויצירת קבוצות
מחקר חדשות.
בברכה,
ירון רודניצקי ,כירורגית ב' בית חולים מאיר,
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yaron217@gmail.com
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