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 ,לחברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

 

עד וההנוכחית של אני שמח לכתוב מכתב פתיחה זה של הקדנציה ברה הח ועדבשם בשמי ו

 .גינקולוגית-פיהוקהחדש של החברה הישראלית לאנדוס

בפתח דברי ארצה להודות בשם כלל החברים והועד לחברי הועד שסיימו את תקופתם על פועלם, על 

כולנו עסוקים ועובדים שעות רבות, וההשקעה  מובנת מאליה.המסירות והנכונות ועל השקעה שאינה 

הנוספת הזאת מראה את נכונותם של החברים לתרום מזמנם וממרצם למען שיפור הרפואה וקידום 

הנושא בישראל. על כך באמת מגיעה לכל חברי הועד היוצא וגם לכל מי שלקח חלק פעיל בפעילות 

 .תודה רבה - החברה 

וא לכל החברים לתרום ממרצם, ללמד, לקדם ולשפר את הרפואה במקצוע שלנו טרם דברי אבקש לקר

 שהוא בעל חשיבות עליונה עבור כולנו.

אני מכיר באופן אישי את חברי הוועד הנבחר. כולם אנשים מלאי אנרגיות ומוטיבציה ולכולם קידום 

ספק שנעשה את לבי המקצוע בעל חשיבות עליונה ועל כן אני מודה לכל מי שביקש להיבחר ואין ב

 העבודה הטובה ביותר.

אני וחברי הוועד מבטיחים להיות קשובים לרופאי החברה ולהעביר הלאה רעיונות לפגישות, דיונים, 

 כינוסים וכדומה.

  - לקדם נבקשמספר נושאים חשובים אותם  קיימים

ני ככל שחולף הזמן ברור כי הסילבוס אינו תואם את הפעילות וא :תכנית סילבוס הניתוחים .1

כמנהל מחלקה גדולה מוצא כי מילוי דרישות סילבוס הניתוחים הופך להיות קשה יותר. 

הכירורגיה הופכת להיות ברובה כירורגיה אנדוסקופית ואנו רואים כי הסילבוס אינו מתאים את 

עצמו במהירות המתאימה להכשרת המתמחים. נפעל מול הגורמים המתאימים יחד עם האיגוד 

 .דכון הסילבוסלע

 

התקיימו  .עומד בפתחקודם על ידי האיגוד לגינקולוגיה ומיילדות והנושא  :הכשרת עמיתים .2

למשל נושא  –שאלות רבות בנושא עוד טרם נפתרו  דיונים רבים בו בישיבות המועצה והאיגוד.

 ה נוכל לתרום.התקינה, המימון וסילבוס הניתוחים לעמיתים. נלמד את הנושא ונבדוק במ

 

 

 



 

 

נושא ההכשרה לפני תחילת פעילות כירורגית הופך חשוב יותר כל : הכשרה ובחינות מתמחים .3

סימולציה ועל ידי  באמצעותהזמן. ארגונים רבים בוחרים לאמן את הרופאים הפועלים בתחום 

הכשרות אקטיביות אחרות עוד לפני שמתחילים לנתח. בהקשר זה, בחינות ההסמכה הופכות 

רונה אצלנו חאשר תבעה את חותמה  רק לא –יות יותר )במיוחד בעידן האקרדיטציה רלוונט

נושא  .לקח על עצמו להוביל את הנושאמנהל המחלקה בבני ציון ד"ר שלומי שגיא (. בבי"ח

ההכשרה המעשית למתמחים טרם שלב א' חשוב ויש מספר אפשרויות אשר נמצאות בבחינה 

בימים אלו. אני מבטיח לקיים דיון בנושא ולבחון יחד עם הועד ועם החברים הפעילים בתחום 

   על מנת לקדם את הנושא המהותי הזה. 

 

וא כזה שאנו מנתחים : אופי המחלקות בישראל הקיום פעילות אקדמית/מחקרית רב מרכזית .4

ומטפלים במגוון בעיות בכל מרכז. על מנת לקדם את האיסוף הקליני של מטופלות ולייצר 

קדמית משמעותית יש צורך לייצר עבודה משותפת בין המרכזים השונים ואנו נפעל אפעילות 

 לקדם את הנושא.

 

 

טיפול בשארית כמו במיוחד בעיות שכיחות  :רת פרוטוקולי טיפול בבעיות שונות בתחוםייצ .5

על מנת ליצור אחידות טיפול בהתאם להוראות  -הריון, מיומות, מחלות דלקתיות וכדומה  

 החברה.

 

 וה לעבודה פוריה בקדנציה הנוכחית וגם לאחר מכן..בברכה ובתק

 יו"ר  –פרופ' ישי לוין 
 פרופ' טלי זילברשטיין

 ד"ר לודמילה אוסטרובסקי
 ד"ר אלעד ברקוביץ

 ד"ר גיא רופא
 ד"ר נעם סמורז'יק

 ד"ר רם קרנר
 ד"ר אבישלום שרון

 

 

 

 

 

 

 


