חדשות מאיגוד הכירורגים  -ספטמבר 2014
לכל חברי האיגוד שלום רב,
חוץ משנה טובה ,כהרגלנו ,אנחנו מעדכנים את חברי האיגוד בנושאים העיקרים העומדים על
הפרק .כדאי לקרוא ,הדברים נוגעים לכולנו! מי שיחשוב שזה מתיש ,יוכל לנוח בחג.
יחסי האיגוד עם החברות והחוגים:
באיגוד שלנו יש  4חברות :כירורגיה אונקולוגית ,קולורקטלית ,אנדוסקופיה וטראומה
ו 5-חוגים :בריאטריה ,הפטו-ביליארי ,דופן הבטן ,אנדוקרינית ולאחרונה אושרה הקמת חוג
נוסף ,כירורגיה של השד.
אנחנו מעודדים את הכירורגים )גם מתמחים( בעלי עניין להצטרף לחברות או החוגים המתאימים,
ולכולם יש פעילות אקדמית טובה ופורייה .אנחנו גם מעודדים את החברות והחוגים לארגן
פרוטוקולים ,ניסויים קליניים וטפסי הסכמה בתחומם.
ברצוני לומר מילה על יחסי הגומלין בין האיגוד לבין החברות/חוגים.
חברות הבת שואבות את כוחן מהאיגוד .אנחנו מדינה קטנה ולכן יש חשיבות שהאיגוד ישמור על
כוחו בפני הרשויות )הר"י ,משרד הבריאות ,קופות החולים ,הנהלות בתי חולים וכו'( עד כמה
שניתן.
אנחנו בעד פעילות אקדמית ,קרי התמקצעות ,אך נגד פרגמנטציה שתחליש אותנו ותפגע בכוחנו
כאיגוד.
לכן ביקשנו מהחברות והאיגודים להיות מתואמים אתנו בארגון כנסים ,כדי לא להתיש את
התמיכה המצומצמת ממילא שאפשר להשיג ,ולא לדלל את החומר האקדמי ,וכן בכל נושא אחר.
הקמת החוג לכירורגיה של השד
בדומה לתחומים אחרים בכירורגיה ,גם הכירורגיה של השד ,הן במחלות ממאירות והן במחלות
שפירות ,עברה תהפוכות רבות מאז העידן של פתרון אחד לכולן )מסטקטומי!( ועד למורכבות
הניתוחית והאונקולוגית של ימינו .לכן היו הרבה פניות של כירורגים העוסקים בתחום להקים
פורום אקדמי בו יוכלו להחליף מידע ודעות .ערכנו דיון רב משתתפים בנושא ,ובאישור וועד
האיגוד ,הוחלט על הקמת החברה לכירורגיה של השד .ד"ר תניר אלוויס התבקשה לקחת על
עצמה להתניע את התהליך .אנחנו מזמינים כל כירורג שמתעניין בנושא ,ליצור קשר עם דר'
אלוויס או עם דורית ,ונתחיל להרכיב את רשימת החברים בחוג .בהמשך ייבחרו יו"ר ומזכיר
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כמקובל בכל חוג .כאן אני רוצה להזכיר :אין מקצוע "כירורג שד" בישראל ,כפי שאין "כירורג
הרניה" או כל תת מקצוע אחר.
יש כירורגים שבוחרים להתמקצע בתחום יותר מאחרים ,ולא בהכרח בלעדית בתחום אחד .כולנו
כירורגים כלליים ,ולכל אחר מאתנו התחומים בהם הוא בוחר להצטיין.
עזרה למתמחים בבחינת שלב א'.
האיגוד יצר קשר עם חברת  Medidacticאשר התמחתה בלומדות והכנה לבחינות.
המטרה לסייע למתמחים להתכונן לבחינות שלב א' .קדם לנו האיגוד לרפואה פנימית ,שם
הפעילות הביאה 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.
השנה הוכן רק החלק של הבוקר .בתי החולים ושירותי בריאות כללית עזרו במימון .נרשמו 52
מתמחים) ,לא כולם כירורגים כלליים( .היענות המתמחים הייתה גבוהה מאוד .זמן התרגול
)שאלות ידע  +מבחני סימולציה ותרגול למתמחה היה כ 200 -שעות .הפידבק של המתמחים היה
מצוין.
סדנה הכנה למתמחים :
בבית חולים "שיבא" ,נערך 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 .עד כה
נערכו שתי סדנאות עם משובים מצוינים .בסוף ספטמבר אנחנו נבצע את הסדנה השלישית .כל
המעוניינים לשלוח מתמחים לסדנאות הבאות ,יכולים לפנות במייל לדורית דן,
.doritd@ima.org.il
השתלמות נוספת למתמחים תהיה קורס (FLS), Fundamentals of Laparoscopic Surgery
בהובלה של ד"ר גדעון סרוקה וד"ר אחמד עסלייה ,ובשיתוף מס"ר.
אחות מומחית במחלקות הכירורגיות:
הקץ ל"מחברת העבודות"? אולי ,חלקית .האיגוד ומשרד הבריאות מתחילים בתהליך של החדרת
"אחות מומחית" ) (Nurse Practitionerלמחלקות .האחות המומחית ,בדומה לphysician -
 assistantהמוכר 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 .הקורס הראשון יתחיל באוקטובר הקרוב .בבתי החולים מגייסים אחים
2

ואחיות מתאימים .יש עדיין מחלוקת לגבי התקינה ,בעיקר בתוך הסיעוד ,אך אני אופטימי
ומאמין שהפרויקט יצא לדרך.
כנסים:
בחודש יוני ערכנו את הכנס "הקטן" בנצרת .את הכנס ניהלו בצורה מצוינת פרופ' אריה איתן וד"ר
איגור וקסמן .הכנס היה "בסימן הצפון" ,עם הרבה מצגות הקשורות לכירורגיה בצפון הארץ.
היו מעל  330משתתפים ,כולל כ 80-מתמחים ,וההרגשה הייתה של כנס מצוין .קינחנו בסיור
בנצרת.
בתאריך  ,11.9.14ערכנו בשיתוף עם המרכז הרפואי "שיבא" כנס לזכרו של חברנו ,ד"ר דני סימון
ז"ל ,מנהל יחידת הטראומה של המרכז הרפואי "שיבא" .דני היה איש מיוחד ,מוערך ונערץ,
והכנס שעסק בעיקר ברפואה צבאית היה רב משתתפים )מעל  (320וכלל רבים מקברניטי המקצוע
שלנו ובכירי מערכת הבריאות ,כבוד!
ואחרון בנושא זה הכנס ה"גדול" הבא עלינו לטובה ,יתקיים בתאריכים  3-5ביוני ,2015 ,בכפר
בלום .יו"ר הכנס הוא פרופ' חנוך קשתן .המוטו של הכנס יהיה "כירורגיה בגיל השלישי" .אנא
התחילו לארגן את החומר המדעי .קריאה ל Save the date -ולתקצירים תצא בקרוב.
אתר איגוד הכירורגים
ולא לשכוח את האתר .אתר איגוד הכירורגים מכיל חומר רב :סיקור כינוסים  ,כולל הרצאות
מצולמות ,ועדכונים שוטפים בנעשה באיגוד .מידע על כנסים מקומיים ובינלאומיים ,וחומר
לימודי .האתר מתוחזק באופן שוטף על ידי ד"ר און סיבירסקי וצוות מקצועי .כתובת האתר:
www.israel-surgery.org.il
אתם מוזמנים להיכנס!

שנה טובה,
מאחל יו"ר האיגוד ,פרופ' מוטי גוטמן,
וועד האיגוד ודורית דן.
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