
 27.3.18סיכום ישיבת וועד האיגוד מתאריך                             

 סלע-נוכחים: ד"ר מרמלשטיין, ד"ר פפר, ד"ר רובינוב, ד"ר פורים, פרופ' בר

 

, על חשבון האיגוד,  ESTROלכנס  National representative -אושרה נסיעתו של ד"ר פפר כ .1

 בהתאם לכללים בתקנון הר"י.
לצורך השלמת תהליך ההכרה  ASCOהאיגוד מברך על נסיעתו של ד"ר מרמשטיין לכנס  .2

 ההדדית בין האיגודים. הנסיעה אינה במימון האיגוד.
ד"ר פפר יפנה למנהלי יחידות הקרינה על מנת לקבל מהם רשימה מעודכנת של המתמחים  .3

 חשבון האיגוד.על  ESTRO-, על מנת לחדש חברות קבוצתית ב32ברדיותרפיה מתחת גיל 

 להשתלמות: מלגותאושרו  .4
  ₪ 40,000, אושרו  Dana Farber -ד"ר טל סלע יוצא לשנתיים ל .א

 ₪ 10,000. אושרו  Cambridge Cancer Center -ד"ר אלברט גרנשפון יוצא לחודשיים ל .ב

  Technology transfer -כ

 European school ofיתקיים בארץ כינוס של  27.2-1.3.19בין התאריכים  2019בשנת  .5

oncology- ESO  שיהיה משותף לתחום האונקולוגיה הרפואית והקרינתית. הכינוס יהיה

 בתמיכת האיגוד ופרטים ימסרו בהמשך.

ד"ר רעיה ליבוביץ, חברים  -: יו"ר2019נבחרו נציגי האיגוד לוועדת סל התרופות לקראת סל  .6

ני, ד"ר קטיה שולמן. הוועדה נוספים: ד"ר נעם אסנה, ד"ר הדסה גולדברג, פרופ' נתן צ'ר

 תחל בעבודתה לאחר קבלת רשימת התרופות לסל ממשרד הבריאות.
קיים הוועד דיון לגבי דירוג התרופות לסל. ההחלטות  ISCORT 2018בעקבות הדיון במליאת  .7

 שהתקבלו הן:

דירוג התרופות לסל יבוצע רק על ידי הנוכחים בישיבת החוג לצורך דירוג התרופות  .א

 צבעה במייל או בווטסאפ()אסורה ה

רשאים להצביע כל חברי האיגוד שמגיעים לפגישת החוג הרלוונטית )לא רק חברי חוג  .ב

 קבועים(
הודעה על קיום ישיבת חוג לצורך דירוג תרופות לסל, תופץ לאתר ולתיבות הדואר  .ג

 ( לפחות חודש לפני קיום הפגישה.MEDNET-)הרשומות ב

י כל משתתפי הפגישה הרלוונטית. הטפסים ירוכזו חובה למלא טופס גילוי נאות על יד .ד

על ידי יו"ר החוג ויועברו לנציגי וועדת הביקורת לצורך בדיקה שלהם ואחר כך יועברו 

 למשרד הבריאות.

 פניות לפתיחת חוגים חדשים כחלק מפעילות האיגוד. 2, היו  ISCORT-מאז המליאה ב .8

הרקמות הרכות והשלד )סרקומה(. ד"ר אלונה זר פנתה בבקשה לפתיחת חוג לגידולי  .א

ישנם כעשרה חברי איגוד שהביעו את תמיכתם בפתיחת החוג ולכן הוועד מאשר את 

 פתיחתו.

-ד"ר רות פרץ פנתה בבקשה לקיים מפגש של הרופאות העוסקות באונקולוגיה .ב

גניקולוגית על מנת לברר את העניין בקיום חוג פעיל. האיגוד אישר את קיום המפגש 

 הוגשה בקשה לקיום חוג( )עדיין לא

לעלות לאתר האיגוד  מחויבים  מפגשים המתקיימים בחסות האיגוד )כולל מפגשי חוגים(  .9

באחריות ראשי החוגים להעביר את ולהיות מופצים לחבריו לפחות חודש לפני קיום המפגש. 

 פרטי המפגשים לד"ר פורים )אחראי  האתר( מספיק זמן מראש.
במסגרת האתר. בדיקת  Virtual School of Oncology האיגוד מאשר באופן עקרוני הקמת  .10

הפרויקט יבוצע בהמשך  -תבוצע. במידה שתהיה חיובית וכדומה,התכנות, עלויות, חסויות 

 השנה.
האיגוד הגיע לסיכום עם איגוד הפיזיקאים לגבי המשך שיתוף הפעולה במסגרת כנסי  .11

ISCORT . 

דוכנים לקפה בחלל מחוץ לאולם  2הוחלט שיהיו  ISCORTהתערוכה בכנסי  עקב הגדלת חלל .12

 ההרצאות.



וועד האיגוד קורא להקמת קבוצת עבודה של "אונקולוגים צעירים" )מתמחים ומומחים עד גיל  .13

 המעוניינים( על מנת שניתן יהיה לשלבם בצורה טובה יותר בפעילות האיגוד. אנשים 40

 ש מוזמנים לפנות לד"ר מרמשטיין.לקחת חלק פעיל בארגון המפג
14. Bert Vogelstein, M.D., co-director of the Ludwig Center at Johns Hopkins,  מאבות

 Keynote"הרפואה המתואמת אישית", מקבל פרס מיוחד מטעם אוניברסיטת ת"א וייתן 

Lecture  רצאה.. חברי האיגוד מוזמנים ואנו נשלח פרטים לקראת מועד הה7.5.18בתאריך 

נושא "תקנים ייעודיים" לאונקולוגיה נמצא בעבודה מול אנשי משרד הבריאות, "מתקדמים  .15

 לאט".


