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ד"ר נועה בן ברוך, ד"ר אירית בן דר פפר, דר בר סלע, דר ברגר,  ,נוכחים: ד"ר מרמרשטיין
 אהרון

 
 : ISCORT 1/02 כנס 

 TROCSIד"ר בן ברוך וד"ר בן אהרון הציגו את התוכנית הצפויה לקראת כינוס ה .0

  כולל החלק של רדיותרפיה 1/02ב

 להצגה במסגרת הכנס. /1-, מתוכם יבחרו כציריםתק /03דווח שנשלחו קרוב ל  .1

. באחריות מנהלי לקביעת מתמחה מצטיין 010111/01/עד ה eDil daeDנקבע   .3

המחלקות להעביר מכתב המלצה וקורות חיים של מועמדים מתאימים לד"ר 

 מרמשטיין.

הפרסומים הטובים של השנה. התנאי הוא שהמחבר  3-כבכל שנה, ינתן פרס ל  .4

האחרון )במידה שהוא המחבר המכותב( הם שולחי המאמר לתחרות.  הראשון או

ולא כוללת מאמרי סקירה או תאורי מקרה. יש   IFהבחירה מבוצעת על ידי 

 להעביר את המאמרים ישירות למייל של פרופ. בלה קאופמן.

 

 : נושאים מתוך הישיבה
 

ך יהפו 1/02והחל מתחילת  ORSCהתקבל ל TROCSIשהד"ר מרמשטיין מסר  .0

 ORSCלהיות חלק מה

לעברית לא כולל אונקוהמטולוגיה.  ORSCהתקבל אישור לתרגום הסילבוס ל .1

ולקבל תעודת הכרה  ORSCהמטרה היא שמתמחים יוכלו לגשת לבחינה של ה

 באירופה.

התקבלה בקשה מטעם קרן דניאלי להכניס סוקרים למכונים האונקולוגים לצורך  .3

ם כדי לבחור רופאים ואנשי צוות רפואי מתן שאלונים למטופלים ובני משפחותיה

 מצטיינים בהיבט של מתן שירות ומסירות למטופל "רפואה עם לב". 

 בעניין הרחבת הגדרות הסל למתן טיפולים אונקולוגים על ידי דיסיפלינות נוספות: .4

הוגשה תלונה למשרד מבקר המדינה בעניין. לאחר הגשת התלונה התקבלה 

 . עד כה התוצאות בפועל, אינן ברורות. התייחסות ממנכ"ל משרד הבריאות 



 2 

הועלתה בקשה של דר' נעמה הלפרן לבחון אפשרות להקים מרפאת מעקב  .5

למשפחות בסיכון גבוה לחלות בסרטן ושהמרפאות יהיו תחת המטריה של האיגוד 

העניין מחוץ  ,שלמרות חשיבות העניין לאחר דיון התקבלה החלטה. האונקולוגי

 .לתחום המקצועי של האיגוד האונקולוגי

הועלה נושא של מתן חסות האיגוד לאירועי השקה של תרופות חדשות בארץ.   .1

הוחלט להפסיק לבצע זאת. אירועי ההשקה הם בחסות חברת התרופות המארגנת 

 בלבד.

על כוונתו להקים גוף מחקר של האיגוד. תועלה הצעה קונקרטית הועד מודיע    .2

למליאה. ועד האיגוד מעוניין להשקיע בתשתית מכספי האיגוד בהתאם למה 

  שיוחלט.

החלטה לגבי פיזיקאים: אלה שלא חברים בהר"י יחויבו בתשלום מלא לכנס.   .8

. חבריו של במידה ואיגוד הפיזיקאים יגייס כסף, הכסף יקזז את עלות הרישום

 בלבד. וגילהוצאות הכינוס חלות על האיגוד האונקו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


