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

 )נתנה את הסכמתה לסיכום( חסרה: ד"ר רובינוב

 נושאים שנדונו:

: תוכנית הכנס תפורסם עד סוף החודש, נבחרו תקצירים מצטיינים והצעות ISCORTכנס  .1

 מחקר לקבלת מלגת האיגוד למתמחים.

פרס למתמחים המצטיינים של האגודה למלחמה בסרטן יינתן בהמלצת האיגוד, בערב  .2

 פתיחת הכנס לד"ר גילה יעקובסון מתל השומר ולד"ר ילנה צ'רנומורקוב מסורוקה

רופאים נוספים חברי איגוד, הציג בישיבה את רצונם לפתוח חוג  15ד"ר נעם אסנה, בשם  .3

גוד נתן את ברכתו לקיום מפגש ראשוני של החוג לאתיקה רפואית ואונקולוגיה. וועד האי

מסמך שהכין ד"ר  הפוטנציאלי. במידה שבפגישה תהיה קבוצה שמחויבת לקיומו יוקם החוג.

 אסנה מצורף לסיכום הישיבה והוועד מתן את ברכתו למתווה המוצג.

לוגיה ד"ר מרמשטיין ופרופ' רובינזון נפגשו עם נציגי משרד הבריאות בנוגע לתקנים לאונקו .4

ורישום תרופות אונקולוגיות על ידי רופאים מתחומי התמחות אחרים )הנושאים קשורים אחד 

 סטאטי. -לשני( . לצערנו אין התקדמות חיובית בנושא  והמצב הנוכחי

ויטה אשר כבר יצאה -תתקיים על פי המהדורה החדשה של דה 2019בחינת שלב א' ביוני  .5

 המתמחים הרלוונטים קיבלו על כך הודעה למייל.אלקטרונית ותצא כספר עד סוף השנה. 

ויטה לפרופ. קוטן ולד"ר פאר )חברי וועדת -וועד האיגוד אישר רכישת ספר הלימוד של דה .6

 הבחינות( על חשבון האיגוד.

 במהלך חצי השנה האחרונה אישר וועד האיגוד: .7

-ה כלסטודנטית לרפואה מאונברסיטת ת"א אשר הציגה את עבודת₪  5000תמיכה של   .א

Oral presentation .בכנס סרטן הריאה בטורונטו 

 -ב Body SBRTללימוד   לד"ר היאתם נסראללה מרמב"ם Technology Transferמלגת  .ב

MSKCC 

בית הספר האינטרנטי יעלה לאוויר כחלק מאתר האיגוד, עד סוף השבוע. הודעות עם קישור  .8

 לכל הרופאים שלקחו חלק ביצירתו.ד"ר פורים  וישלחו לתיבות. וועד האיגוד רוצה להודות ל

יעקב לאחרונה, צולם והועלה לאתר. ניתן להיכנס לכל -כנס מערכת העיכול שהתקיים בזיכרון .9

 אחת מהרצאות הכנס, דרך הקישור באתר.

 וקבלת הסבסוד מטעם האיגוד: ISCORT-נושאים הקשורים לרישום לכנס ה .10

בר בשנים מתקדמות של במידה שהם כ )מומחים( ומתמחים חברים חדשים באיגוד .א

שנים בהר"י  לשלושלהשלים תשלום חברות נדרשים (, שנים 3לפחות התמחותם )

ובאיגוד. רק לאחר מכן יוכלו להתקבל כחברים ולקבל את הסבסוד לעלות הכנס 

 מהאיגוד.



כפי שפורסם כבר מספר פעמים בעבר, הסבסוד של האיגוד לכנס ניתן רק לחברי איגוד  .ב

או לחברי איגוד נלווים שהם מתמחים באחד מהמרכזים  מומחים באונקולוגיה

באחד  במשרה מלאההאונקולוגיים או רופאים מומחים מתחומים אחרים העובדים 

 מהמרכזים האונקולוגיים.

בסיום הכנס תתקיים האסיפה השנתית של חברי האיגוד. יינתן סיכום  11.1.19ביום שישי  .11

אחריותו. במידה שרוצים לעלות נושאים  של השנה על ידי כל אחד מחברי הוועד בתחום

 gilbarsela1@gmail.com-ל נוספים לדיון במליאה, מבקש להעביר אליי במייל מוקדם

על מנת לקדם "חוג לרופאים צעירים"  ביוזמתו של ד"ר פפר, הוועד פנה לד"ר אורית פרסון .12

וזאת על מנת לעזור בפיתוח קריירה ונושאים יחודיים לדור הצעיר בתוך האיגוד. אורית 

. בנוסף לכך תציג את הנושא במסגרת ישיבת מליאת  ISCORT-יוזמת פגישה במהלך כנס ה

 האיגוד ביום שישי.

 להלן ההודעה מטעם ד"ר פרסון:

ת נקיים פגישה ובה נדון על האפשרות להקים במסגרת האיגוד האונקולוגי במהלך כנס איסקורט באיל

שנים מסיום  5-10חוג לאונקולוגים צעירים שיכלול מתמחים באונקולוגיה ומומחים צעירים ) בין 

 התמחות, הגדרה של מומחה צעיר תוגדר בהמשך(. 

רדיותרפיה( מההבט מטרת הקמת הקבוצה היא להביא לקידום של התחום )אונקולוגיה כללית, 

האנושי, מקצועי והמדעי, ולדאוג לייצוג פעיל של האונקולוגים הצעירים בפעילות של האיגוד אונקולוגי, 

 החוגים השונים, ובזירה הבינלאומית.

אשמח לדעת האם יש הענות להקמת החוג, מי רוצה לקחת חלק פעיל בארגון ורעיונות להמשך 

 פעולה.

 ניתן לפנות אליי במייל: 

O_person@rambam.health.gov.il 

 

 להלן המסמך שהועבר על ידי ד"ר אסנה לוועד האיגוד:

 שלום לחברי וועד האיגוד האונקולוגי, 

 . בעקבות התובנות שעלו בפגישת הוועד אליה הוזמנתי, להלן סיכום הדברים:1

הותי להקמת חוג שיעסוק בנושאי אתיקה, רפואה ומשפט, במסגרת קיים ומאושר הצורך המ .א

 האיגוד האונקולוגי.  

צפוי קושי טכני בביצוע מפגשים נפרדים לחוג אתיקה היות והרופאים עמוסים וייתכן ולא יגיעו  .ב

 מספיק אנשים לפגישות חוג. 
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חברי  15ת יש צורך ב"פיילוט" שמטרתו לבחון היענות והגעה )על אף שכבר הועברו חתימו .ג

 איגוד(, דיון במטרות החוג, תכנית עבודה ובניית צוות. 

 . ברצוני לחדד מספר נקודות שאולי לא הובהרו בפגישה הקצרה שהתקיימה:2

העיסוק באונקולוגיה שונה ממקצועות רפואיים אחרים ומחייב לפיכך התייחסות שונה גם  .א

טה למות" גדולה הרבה יותר במסגרת אתית )לדוגמה, ה"קרבה" שלנו לעיסוק ב"חולה הנו

 מאשר זו של מקצועות אחרים(. 

האינטרס של האיגוד האונקולוגי שונה מהאינטרס הכללי של הר"י גם בתחום זה. לדוגמה,  .ב

המאבק של האיגוד בכניסתם של מקצועות נוספים לטיפול בחולי סרטן )אורולוגים, 

חום האתיקה שיחזקו את אנדוקרינולוגים וכו'(. לתמיכה במאבק זה ישנם טיעונים מת

 עמדתנו מול הר"י. פשוט צריך להשמיע גם אותם.  

העיסוק באתיקה ובמשפט התקיים במסגרת האיגוד אולם נעלם לפני מספר שנים. נכון  .ג

להיום, יש דור שלם של רופאים שהם כבר מומחים צעירים וכמובן מתמחים שלא נחשפו 

י שמלמד חינוך רפואי בפקולטה לרפואה לנושאי אתיקה ומשפט באונקולוגיה בכלל. בתור מ

ברציפות, אני סבור שיש לקדם מסגרת סדירה וסדורה של  11 –באונ' תל אביב זו השנה ה 

 חוג שכזה באיגוד שלנו. 

 . לכן, אבקש להציע מסגרת פעילות כדלקמן:3

פגישות "פיילוט" תתקיימנה בסמיכות לאירועים אחרים אליהם כבר ממילא מגיעים חברי  .א

פולומונולוגיה, במהלך מפגשים -במהלך איסקורט, במהלך כנס ריאות –איגוד. לדוגמה 

 משותפים למשל גניקואונקו' ושד שמתוכנן בקרוב ועוד. 

 הראציונל לכך הוא משולש: .ב

o ים )לדוגמה, חוג ריאה נפגש במסגרת ראשית, זה מקובל כבר בחוגים קיימ

 כנס פולמונולוגים, חוגים אחרים נפגשו במסגרת איסקורט בעבר(. 

o  בעידן ה"לחוץ" בו אנחנו עובדים, ראוי לנצל כינוס אונקולוגים  –שנית

למספר מטרות ולהשיג בכך את הקומפליינס )כפי שבצדק טענתם בפגישת 

 הוועד(. 

o  ארגון", כך שניתן לעסוק בהם  -חוצי הנושאים האתיים הם " –שלישית

 פעם בחוג שד, פעם בחוג מערכת עיכול וכו' ולהשיג את מטרות החוג. 

 לאחר פגישות ה"פיילוט" יתבצעו השלבים הבאים:  .ג

o .אישור הקמת החוג באיגוד 

o  .בחירת צוות החוג 

o  .פרסום תוכנית שנתית 

o  .תחילת עבודה 

 וף הפעולה מצדכםתודה עבור עזרתכם ואני מקווה גם עבור שית

 נעם



 

  

 


