חדשות מאיגוד הכירורגים  -ינואר 2014
חדשות מאיגוד הכירורגים – קורסים למתמחים ,אחות מומחית בכירורגיה ,כנס שנתי ועוד!
לכל חברי האיגוד שלום רב,
כהרגלנו ,אנחנו מעדכנים את חברי האיגוד בנושאים העיקריים העומדים על הפרק.
שיבוץ מומחים צעירים במחלקות
אנחנו רוצים לעזור לעוד כירורגים צעירים למצוא עבודה .הקושי הוא היעדר מידע .לכן אני מבקש מכל סניור
צעיר ,או מתמחה בכיר ,שאין לו ,או עלול להיות במצב של חוסר עבודה ,שייצור קשר עם האיגוד דרך דורית דן.
לחליפין ,מחלקה הצופה חוסר בסניור ,אפילו לתקופת זמן מוגבלת ,אנא צרו עמנו קשר.
סדנת הכנה למתמחים
עשינו ב"שיבא" ,פיילוט לסדרת הכנה למתמחים .מדובר בהשתלמות בת  5ימים )בלי תורנויות!( בה מתמחים
צעירים )בשאיפה אפילו לפני ההתמחות( ילמדו את הפעולות הבסיסיות ביותר בכירורגיה ,החל מהתנהגות בחדר
ניתוח ,המשך בתפירות ,החדרת נקזים ופעולות פשוטות אחרות ,וכלה ביסודות לפרוסקופיה.
כל זה בקורס מושקע ,עם מדריכים )מתמחים בוגרים( צמודים ,ואביזרים כמיטב המסורת של מס"ר .המתמחים
נהנו ולמדו הרבה ,ואנחנו מתכננים להרחיב את היריעה ברמה הארצית.
השתלמות נוספת למתמחים תהיה קורס  (FLS (Fundamentals of Laparoscopic Surgeryבהובלה של ד"ר
גדעון סרוקה וד"ר אחמד עסלייה ,ובשיתוף מס"ר .אנחנו בתחילת הדרך ,תקבלו עדכון בהמשך.
הכנה לשלב א'
לראשונה  ,אנחנו ננסה לעזור למתמחים ללמוד לבחינת שלב א'.
יצרנו קשר עם חברת  Medidacticאשר התמחתה בלומדות והכנה לבחינות.
המטרה לסייע למתמחים להתכונן לבחינות שלב א' .החברה עשתה פרויקט עם האיגוד לרפואה פנימית ,והביאה
לשיפור משמעותי בציונים ובאחוזי המעבר.
מדובר בפעילות אינטרנטית של מענה על שאלות ובחינות סימולציה ,ברמה גבוהה מאוד ,ואני מקווה שלא רק
תשפר את אחוז המעבר ,אלא גם את הידע.
אחות מומחית במחלקות הכירורגיות
הקץ ל"מחברת העבודות"? אולי ,חלקית.
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האיגוד ומשרד הבריאות מתחילים בתהליך של החדרת "אחות מומחית" ) (Nurse Practitionerלמחלקות .האחות
המומחית ,בדומה ל physician assistant -המוכר לנו מארה"ב ,תהיה כפופה לרופאים ולא לסיעוד ,ותעשה את
המטלות של המתמחים ,בהתאם להרשאות שתקבל ולרצון מנהל המחלקה.
אנחנו מאמינים שהאחות המומחית תקל משמעותית על עבודת המתמחים ,ותפנה להם יותר זמן ללמידה ולחדר
ניתוח .ייערך קורס בן כשנה ,במסגרת אוניברסיטאית ובמימון משרד הבריאות ושנה לאחר מכן תתחיל העבודה.
אנחנו גם נפנה לעזרת החברים לצורך הדרכה והוראה בהכשרת האחיות המומחיות.
הרחבה  DRGלניתוחים
ביחד עם משרד הבריאות ,נעשית עבודה להרחבת הניתוחים להם יש קוד . DRG
קיבלנו קודים רבים נוספים ,אפיץ אותם במייל נפרד.
הדבר חשוב ביותר הן לצורך ביצוע פעולות בסיסיות והן להגדלת חלקנו היחסי בעוגת ההכנסות של בית
החולים .מה שבאופן מובן יגביר את כוח המיקוח שלנו מול ההנהלות שלנו.
התפקדות לאיגוד
לא מעט כירורגים צעירים והרבה מתמחים עדיין לא התפקדו לאיגוד.
אנא הפנו את תשומת ליבם ,זה חשוב ,ככל שנהיה יותר ,נהיה חזקים יותר.
כל מי שרוצה להצטרף ,שיפנה לדורית דן מזכירת האיגוד.
מחקר וכנסים בחו"ל
אני מזכיר שוב את הנושא של תמיכה בנסיעות למתמחים ומומחים צעירים המציגים עבודה בכנס בינלאומי ,כמו
כן הבטחנו לעזור להשיג מימון לקבוצה שתציע מחקר רב מרכזי איכותי.
פרופ' רמי צ'רניאק ז"ל
לאחרונה נפרדנו מחבר ותיק ובכיר בארגון שלנו ,פרופ' רמי צ'רניאק ,יו"ר "החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית" .בפעולתו האחרונה בחברה לכירורגיה אונקולוגית ,רמי יזם וארגן את הכינוס של החברה שיתקיים
ב"דן קיסריה" ,בפברואר  .2014כולם מוזמנים ,ובכנס נכבד את זכרו.
הכנס החד יומי בנצרת
אחרון ,ולא פחות חשוב :הכנס החד יומי ,כזכור לכולם ,השנה – ) ,(2014יהיה כנס חד יומי של האיגוד .הכנס יהיה
"בסימן צפון" ,והינו יתקיים בנצרת ,בתאריך  ,19.06.2014יום ה'.
יושבי הראש יהיו ד"ר איגור וקסמן )צפת( ופרופ' אריה איתן )נהריה(.
נדבר על נושאים שונים בכירורגיה כללית וטראומה ,נשמע מעט על הכירורגיה בצפון ועל הפקולטה לרפואה
החדשה בצפת .נקנח בסיור בנצרת.

ב ב ר כ ה,
פרופ' מוטי גוטמן – יו"ר האיגוד
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