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 המתקרב: ISCORTהחלטות הנוגעות לכנס 

מותנת בגיוס תמיכה של חברות   ISCORTבעלות חברי   ISCORTקאים בכנס יהשתתפות פיז .1

 נעשה מאמץ לגייס תמיכות אלו. הרדיותרפיה.מיכשור  בתחום 

אות, תחול עליה בתשלום להשתתפות בכנס. המחיר לחבר איגוד ונעקב עליה במחירי המל .2

 לכל ימי הכנס. ₪ 900ומחיר לחבר איגוד בפנסיה יהיה  ₪ 1550יעמוד על 

. לא ניתן להיות חבר באיגוד להסתדרות הרפואית )הר"י( ךשייהאיגוד האונקולוגי כידוע,  .3

  ISCORTוגי ללא חברות בהר"י. על מנת להיות חבר באיגוד ולהשתתף בכינוס האונקול

 בעלות חבר איגוד יש להסדיר את החברות בהר"י ובאיגוד האונקולוגי.

 נושאים שוטפים אחרים:

 200-שח למתמחה ו 100עדכון תעריפי חבר איגוד, הוחלט שאין שינוי בתעריף דמי החבר ) .4

 שח למומחה(

ורדיקוב ילנה ממרכז רפואי סורוקה, מענק האיגוד להשתלמות אושר לד"ר צ'רנומ .5

technology transfer .בנושא ברכיתרפיה גניקולוגית 

לצורך כתיבת   ESTROאושר לד"ר רפי פפר מימון עלות השתתפות בוועדת ההתמחות של  .6

 הסילבוס האירופאי ברדיותרפיה

הרדיותרפיה בארץ" במועצה לידיעה, במהלך הזמן הקרוב מתוכננת ישיבה בנושא "עתיד  .7

 המדעית. לאחר הפגישה, נעדכן את כל חברי האיגוד בתוצאותיה.

וועד האיגוד התבקש על ידי הר"י להתייחס לבקשה של מספר רופאים להקים חברה לרפואה  .8

גנומית במסגרת הר"י. יחד עם האיגוד לפתולוגיה והאיגוד לגנטיקה נוסחה תשובה להר"י 

 אשר מצורפת כקובץ.

על  עדת האתיקה בעקבות תלונה שהגיש האיגוד האורולוגיויחסות לויעד שלח התהוו .9

התבטאויות חברי הוועד בנוגע לאישור מתן תרופות אונקולוגיות על ידי רופאים שאינם 

 . בעקבות מכתב התשובה נסגרה הפרשה.מומחים בתחום

וגי לא על ידי הוועד עדיין ממתין לתגובה של משרד הבריאות בנושא "מתן טיפול אונקול .10

 אונקולוגיה". הנושא עדיין לא סוכם, אבל לא ירד מהפרק.רופאים מומחים ב

בעקבות פניות של יושבי ראש החוגים ביחס להחלטות התעדוף של החוגים לסל הבריאות.  .11

שבהצבעה על הדירוג ישתתפו רק הרופאים שנכחו במפגש שדן לגבי השנים הבאות, הוחלט 

חו לכל יו"ר החוגים(. כאשר לא מתקיים מפגש של החוג בנושא בתרופות הסל )מיילים נשל

 5התרופות )למשל חוג מלנומה או תרופות בסרקומה( יש צורך בהשתתפות של לפחות 

  לתחום. העוסקים בתחום הספציפי, על מנת לתעדף את התרופות הקשורותמומחים רופאים 



גיד הבריאות רמב"ם לתא 2017אושרה העברת סכום מענקי המחקר של האיגוד לשנת  .12

על ידי הזוכות  )ד"ר קורין מוריס , ד"ר מריה פשסק(,  שכללו  לאחר הגשת דוחות ביניים

 פרוט המחקר עד כה ופרוט הוצאות בהתאם לתקציב מתוכנן .

והחזר  ESMOאושר החזר תשלומים שהיו עבור הכנת פוסטר ופליירים של האיגוד לכנס  .13

 גוד.הוצאות נסיעה לישיבות של חברי האי
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