סיכום ישיבת וועד האיגוד ב2.9.18-
נוכחים :ד"ר מרמשטיין ,ד"ר פפר ,ד"ר פורים ,ד"ר רובינוב ,פרופ' בר-סלע
נוכחים נוספים לחלק שעסק בכינוס  :ISCORTפרופ' שטמר ,ד"ר סמינסטי
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עיקרי תוכנית הכנס ומרצים אורחים מחו"ל הוצגו על ידי מארגני הכנס וניתן אישור לכיסוי
התקציבי ולעקרונות התוכנית .הכנס יכלול מסלולים ייעודיים של אונקולוגיה כללית ,רפואית
וקרינתית .יוצגו בהם נושאים מכל תחומי האונקולוגיה ,ויושם דגש על פרספקטיבה של
עלות תועלת ."value of cancer care" ,בנוסף ,יהיו מושבים של דיוני מקרה ,הצגת תקצירים
מקוריים ,ועבודות מחקר לשם קבלת תמיכה .בשעות הבוקר המוקדמות יהיו מספר מושבים
מיועדים למתמחים ולמומחים צעירים ,על פי רישום מראש ,בהם ידונו מקרים מהקהל עם
מומחים בין-לאומיים שמשתתפים בכנס .מסלול יחודי לרדיוטרפיה יתקיים במהלך יום
חמישי .כידוע ISCORT ,מסונף ל  .ESMOלכן ,ועל מנת לכבד את אורחינו המכובדים ,יתנהל
הכנס כולו בשפה האנגלית.
תאריך אחרון להגשת תקצירים לכנס נקבע ל 15.10.18-ולא יהיו הארכות נוספות לאחר
מכן .תוכנית הכנס (כפופה לשינויים קטנים בהמשך) תפורסם ב1.11.18-
נושא השתתפות הפיזיקאים עדיין לא הגיע לפתרונו ,בהעדר מקור תקציבי  .הועלו מספר
רעיונות אשר יבדקו בימים הקרובים ונעדכן על פי הצורך.
בעקבות חוזר מנכ"ל בנוגע להתקשרויות עם חברות התרופות וקיום כנסים עם מימון של
חברות ,נצטרך ככל הנראה לעלות את ההשתתפות בכנס לכל חבר איגוד וזאת על מנת
שנוכל לממן פעילות תרבותית בערבים של הכנס .הנושא בברור עם עו"ד של הר"י ולאחר
הסיכום נעדכן ,כולל המחיר החדש לכנס.
האיגוד יעניק  2מלגות מחקר בסך  40,000שח לכל מילגה למתמחים ומומחים צעירים3 .
תקצירים נבחרים שיוצגו בערב הפתיחה יקבלו פרס כספי 3 .פרסומים הטובים ביותר על פי
 IFאשר המחבר הראשון הנו חבר איגוד ובעל מינוי אקדמי של מרצה בלבד או ללא מינוי
אקדמי יקבלו פרס כספי ויוצגו בכינוס בקצרה.
יש להגיש המלצות מנהלים וקורות חיים על מנת להשתתף בפרס המתמחה המצטיין
המוענק מטעם האגודה למלחמה בסרטן.

נושאים נוספים:
 .1האיגוד מברך את ד"ר אורית פרסון על יציאת ספר בעריכתה  ,בהוצאת .SPRINGER
 . Hypofractionated and Stereotactic Radiation Therapyקישור לאתר הספר מצורף וניתן
לרכוש אותו דרך אורית ב 40%-הנחה.
https://www.springer.com/us/book/9783319928005
 .2ב 2.8.18-התקיימה פגישה ראשונה של החוג לסרקומה .בפגישה השתתפו  15רופאים
מהאיגוד ורופאים נוספים מתחומי הכירורגיה והאורטופדיה .ד"ר אלונה זר נבחרה כיו"ר
החוג .הוחלט לקדם הקמה של "חברה לטיפול בגידולי הסרקומה" בשיתוף עם האיגודים של
כירורגיה ואורטופדיה .הפגישה הבאה של החוג מתוכננת לחודש נובמבר.
 .3פרופ .בר-סלע הוזמן לכינוס של החברה הטורקית לאונקולוגיה רפואית שיתקיים בסוף
ספטמבר באנטליה .לכינוס הוזמנו נציגים מ 8-מדינות נוספות באזור ומספר רופאים נוספים
מהארץ  .הכוונה היא לקיים שיתוף פעולה אזורי בתחום האונקולוגיה הרפואית .וועד האיגוד
החליט לתמוך ביוזמה האזורית וסיכום המפגש יימסר בדוח הבא.

 .4ד"ר אלונה זר החליפה את פרופ .רינת ירושלמי בוועדת הערעורים על בחינת שלב א .השינוי
בחברי הוועדה ,קיבל את אישור וועדת הבחינות של הר"י.
 .5משרד הבריאות הוציא טיוטת חוזר מנכל בנוגע להפעלת מכוני הקרינה .החוזר עבר
תיקונים על ידי הר"י ונציגי האיגוד .תשובת הרי"י למשרד הבריאות מצורפת.
 .6גויס תקציב מחברות התרופות להפעלת בית הספר האינטרנטי .צילומי ההרצאות בנושאים
השונים יחלו בשבוע הקרוב .ההרצאות יועלו לאתר וישלחו קישורים לתיבות הדואר.

