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 עמיתים יקרים:
ראשית קצת על עצמי. אני נשוי לדליה ושני ילדי הם אורי ואריאל. אורי 

סיים את לימודי הדוקטורט בפיזיקה באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק 
כפי שאתם מבינים מקצוע  ואילו אריאל מסיימת את לימודי הפסיכולוגיה.

הרפואה לא ממש הרשים את ילדי בכדי לגרום להם להמשיך את דרכו 
של אביהם. עם סיום שירותי הצבאי  ביחידת הצנחנים החלטתי ללמוד 

רפואה. סיימתי את הלימודים באוניברסיטת ת"א ואת ההתמחות במרכז 
עתי בניו יורק ולאחריה הרפואי רמב"ם. את תת ההתמחות שלי ב"רפואת האם והעובר" ביצ

עבדתי מספר שנים כמנהל יחידת האם והעובר. עם חזרתי ארצה כיהנתי כמנהל יחידת 
סאונד המיילדותי גינקולוגי בבית החולים רמב"ם ולאחר השלמת תואר שני בניהול -האולטרה

מערכות בריאות, קיבלתי על עצמי את ניהול חטיבת הנשים והמיילדות במחלקה בה סיימתי 
ההתמחות. במשך שנים רבות הייתי פעיל מאוד בחברה הישראלית לרפואת האם את 

והעובר, בחברה הישראלית לאולטרה סאונד במיילדות וגינקולוגיה, בבית הספר לאולטרה 
 סאונד ובהדרכת מתמחים לבחינות שלב א' ושלב ב'.

 
ה בעיקר לאור מבחינתי, הגיע העת לתרום מניסיוני לאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגי

 הסוגיות החשובות העומדות בפנינו:
כלל העוסקים במקצוע ובעיקר כנגד המיילדים ומבצעי כנגד  כמות התביעות הרפואיות .1

אשר עובר על כל כתבי התביעה ובקיא בתחום מי שבדיקות האולטרה סאונד הולכת ועולה. כ
כול לומר בפרוש שהאצבע כנגד מחלקתו וככותב חוות דעת מגינות על מחלקות אחרות אני י

על ההדק בהגשת התביעות קלה מאוד והתביעות עצמן הופכות להיות יותר ויותר קנטרניות. 
מטעמים שונים, חוות הדעת של מומחי התביעה הופכות להיות יותר ויותר מנותקות 

מהפרקטיקה המקובלת. לאור זאת, בכוונתי לעשות כל שיידרש על מנת להקים פורום אשר 
 ספר מישורים: פסקי דין שערורייתיים, חוות דעת שערורייתיות ופעילות הסברתית. יפעל במ

תכנית ההתמחות הנוכחית דורשת עדכון שוטף בכדי להמשך ולהישאר רלבנטית. בנוסף,  .2
הפיכתם של בתי החולים הפרטיים לציבוריים תעביר "החוצה" פעילות )בעיקר כירורגית( 

ש לעשות כל מאמץ לשלב פעילות מחוץ למחלקות האם רבה מבתי החולים הציבוריים. י
 במסגרת ההתמחות.. 

נושא המחקר הרפואי קרוב מאוד לליבי. חסרים לנו, במדינת ישראל, מחקרים רב מרכזיים  .3
כפי שמקובל היום בארה"ב ואירופה. בכוונתי להקים  פורום מחקרי שמטרתו לקדם ולעודד 

 מחקרים מסוג זה בארץ. 
במטרה להכיר בהתמחות  ACOGדתי בארה"ב הייתי במגעים עם ה במהלך עבו .4

הישראלית בארה"ב. הנושא לא קודם דווקא בגלל חוסר שיתוף פעולה מצד האיגוד שלנו. 
הפעם מתוך  ACOGמיותר להסביר עד כמה נושא זה חשוב. בכוונתי לחדש המגעים עם ה  

 האיגוד.
ניירות עמדה, מבחנים וחשוב ביותר:  כמובן שאמשיך בניהול השוטף של האיגוד כולל .5

 אעזור לקדם כל נושא שיועלה על ידכם ואשר יזכה לתמיכת חברי מועצת האיגוד.
 
לסיכום, אינני מתמודד על התפקיד משיקולי מעמד או משיקולים פוליטיים. אני רואה בו  

 אתגר עצום וכוונתי היא לתרום לקידום רפואת הנשים בארץ. 
 את המכתב )וגם למי שלא...(,תודה לכול מי שקרא 
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