חדשות מאיגוד הכירורגים  -פברואר 2016
לכל חברי האיגוד שלום רב,
שוב כהרגלנו ,אנחנו מעדכנים את החברים בנעשה באיגוד.
התמחות ומתמחים :בעידוד המועצה המדעית ,נעשה השנה מספר שינויים בתכנית ההתמחות.
הסילבוס שעודכן לאחרונה בשנת  ,2008יעודכן .ישנם ניתוחים שנעשו נדירים יותר ,ולכן תורחב
הקטגוריה של השתתפות בניתוח ,ניתוחים אחרים יורחבו .וכן יעשו שינויים במתכונת
הרוטציות .חלק יקוצרו וננסה להוסיף רוטציות חדשות.
בנושא בחינות ,אנחנו מודים לד"ר איתמר אשכנזי וציוותו שהכינו את בחינות שלב א' עד
לאחרונה ומאחלים הצלחה לצוות החדש בראשותו של פרופ' משנה דניאל דואק .הכנת בחינות
היא מטלה קשה ומסובכת ,כידוע ,ואני מריע לאותם מתנדבים המשקיעים מזמנם ומרצם כדי
לעשות את המשימה החשובה הזאת.
אנחנו מזכירים לכולם את הקורס האינטרנטי להכנה לשלב א' של חברת "מדידקטיק" ,שיתקיים
השנה בפעם השלישית ברציפות וזכה למשובים טובים ביותר.
לגבי בחינות שלב ב' ,יו"ר הוועדה החדש הוא פרופ' מיכאל מוג'ה ,אשר ממשיך במסורת של
בחינות מובנות והוגנות.
אנחנו מעודדים את כל החברים הבכירים באיגוד להצטרף לצוותים של מחברי השאלות ,ולבוא
לבחון כאשר הם מוזמנים.
חברות חוגים וכנסים :כחלק מההתקדמות של רבים מאתנו וההתמקצעות ,נוצרים תחומי עניין
נפרדים לקבוצות שונות של כירורגים.
זה הוביל ליצירתן של הרבה חברות וחוגים במסגרת האיגוד לצורך פעילות של עדכון ואקדמיה.
התהליך הוא טבעי ומבורך אך עם זאת עלינו לזכור שכולנו כירורגים "כלליים" שאמורים להיות
אמונים על יסודות המקצוע.
השנה ,2016 ,היא שנה שבה אין כנס כירורגי "גדול" ולכן יש שפע של כנסים של החברות והחוגים
השונים ,לצורך מידע על כנסים אתם מוזמנים להיכנס לאתר איגוד הכירורגים שכתובתו:
 , http://www.israel-surgery.org.ilהמנוהל ע"י ד"ר און סיבירסקי במסירות רבה )כרגיל(.
מבחינת האיגוד ,יתקיים השנה כנס חד יומי ,בתאריך  ,29.6.2016יום ד' ,במלון "דן" כרמל,
בחיפה.
יו"ר הכנס :פרופ' אברהים מטר וד"ר גדעון סרוקה.
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השנה עשינו מהלך של אסדרה של החברות והחוגים מבחינה תקנונית ,כולל קביעת מועדי בחירות
והחלפת יו"ר ,בהתאם לתקנון.
ואגב בחירות ,איחולים מכל הלב לד"ר חגית טולצ'ינסקי מבית "איכילוב" ,שהחליפה את פרופ'
עודד זמורה בחברה הקולורקטאלית ,ולד"ר האני באחוס ,שהחליף את ד"ר יורם קליין בחברה
הישראלית לטראומה.
הסניף )צ'אפטר( הישראלי של איגוד הכירורגים האמריקאי חידש את פעילותו .איגוד הכירורגים
האמריקאי  ACSמעודד מאוד לאחרונה פעילות בינלאומית ,במסגרת זו הם פנו אלינו בהצעה
לחדש פעילות הסניף הישראלי שלא היה פעיל בשנים האחרונות.
המטרה היא לעודד פעילות הוראתית ולהשתמש באמצעים של  ACSלעדכון בהוראה ולעודד
כירורגים ישראלים להירשם כחברים ב ,ACS-תהליך שנהיה די פשוט לאחרונה.
בישיבת חברי הסניף הישראלי שהתקיימה במסגרת כנס ה ,WCAS -נבחר פרופ' יורם קלוגר
להיות נשיא הסניף.
הפעילות הראשונה של הסניף תהיה ,יום עיון שיתקיים בתאריך  ,6.4.2016יום ד' ,במלון "דניאל"
בהרצלייה ויוקדש להצעות מקרים ע"י מתמחים.
פרטים על יום העיון באתר האיגוד. http://www.israel-surgery.org.il :
מחקר ואקדמיה :האיגוד ממשיך לעודד את המתמחים להירשם כחברים באיגוד ולהשתתף
כחברים באיגוד,
להשתתף בפעילות גם במפגשים וגם באתר .אנחנו מבקשים ממנהלי המחלקות להפיץ אך המכתב
הזה ברשת המחלקתית כדי שיגע גם לאותם כירורגים ומתמחים שאינם רשומים באיגוד .כל
המעוניינים להיאשם ,נא ליצור קשר עם דורית דן מזכירת האיגוד .המייל של דורית
.doritd@ima.org.il
חשוב :כאשר עבודה של מתמחה ,מתקבלת להצגה בכנס בינלאומי ,האיגוד ייתן מלגה כדי לעזור
במימון הנסיעה.
עד כה זכה במלגה זו מתמחה אחד ,ד"ר ניר חורש ,אשר שלוש עבודות שלו התקבלו להצגה בכנס
קולורקטאל באירלנד.
אנחנו חוזרים על הצעתנו לעזור במימון מחקר קליני.
ההצעה צריכה לבוא דרך חברה או חוג ,לשתף לפחות שלושה מרכזים ולהיות כתובה במתכונת של
הצעת מחקר כמקובל.

בברכת חברים,
יו"ר האיגוד ,פרופ' מוטי גוטמן,
וועד האיגוד ודורית דן
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