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 סלע-: ד"ר מרמשטיין, ד"ר פפר, ד"ר פורים, ד"ר רובינוב, פרופ' ברנוכחים

 צפת(-: ד"ר עינת שחם שמואלי, ד"ר שיאון קורן )פיזיקהמוזמנים שנכחו בנושאים הרלוונטים

 

 נושאים שנדונו והחלטות:

חדשות לוועד האגודה. כיו"ר נבחר ד"ר שיאון קורן. האגודה הישראלית לפיזיקה רפואית קיימה בחירות  .1

 דרומא.-חברים נוספים בוועד: ד"ר דימטרי ברגלובסקי, ד"ר מעוז בניון, ד"ר רחל בר

הבאים. סוכם שנציג אגודת  ISCORTד"ר קורן הציג את הוועד החדש ונדון שיתוף הפעולה בכנסי  .2

ות לקיום הכנס. יחד עם מזכיר הכינוס מתחום הפזיקיאים יהיה נוכח ביום גיוס הכספים מחברות התרופ

הרדיותרפיה יפגשו עם החברות של הציוד הרפואי לקרינה. התמיכות שיגויסו מחברות הציוד הרפואי 

ינוהלו בחשבון בנק נפרד מזה של האיגוד האונקולוגי וישמשו לתמיכה בהשתתפותם של הפיזקאים 

 בכינוס.

בע את מבנה הכנס מבחינת הפיצול לרדיותרפיה ואונקולוגיה יק ISCORT 2020הצוות המארגן את כינוס  .3

  תוכנית אחתאו רפואית. נדונו יתרונות וחסרונות של פיצול 

הסתיים בהוצאות כספיות גדולות מהתקציב המתוכנן לכנס. בעקבות כך יהיה צורך  ISCORT 2019כינוס  .4

 3כם שהאיגוד יזמין על חשבונו עד בצמצום מספר האורחים המוזמנים מחו"ל על חשבון האיגוד לכנס. סו

 מרצים מתחום האונקולוגיה הרפואית ושני מרצים מתחום הרדיותרפיה.

לכל חולי סרטן המעי הגס בעת האבחון ולא  MSIד"ר שמואלי העלתה בישיבה את הצורך בביצוע בדיקת  .5

שפחתו של רק במחלת סרטן מתקדמת כפי שמוגדר כעת בסל. הסיבות העיקריות לכך היא המשמעות למ

החולה ולתדירות בדיקות המעקב. כעת בדיקה זו מאושרת בשלבים מוקדמים רק בהמלצת גנטיקאי ולא 

בהמלצת אונקולוג.  סוכם שד"ר שמואלי תכין נייר עמדה בנושא והאיגוד האונקולוגי יגיש את הבקשה 

 לוועדת הסל של שנה הבאה.

, כך שתהיה כלולה בסל לכל 50יה לאחר גיל בקשה דומה הועלתה גם לגבי בדיקת סקר של קולונוסקופ .6

 הציבור. הליך דומה יבוצע גם בנושא זה, למרות שאין אחידות המלצות בספרות הרפואית.

לצורך התאמת מינון במהלך הטיפול" כחלק משיפור  FU-5ד"ר שמואלי העלתה את נושא "ניטור רמות  .7

ד הבריאות לנושאים אלו, המשמש לניטור הטיפול בחולים. בישיבה עלה שככל הנראה קיים כבר קוד משר

תרופות אחרות דוגמת דיגוקסין. סוכם שד"ר פורים ינסח מכתב לקופות החולים ולרופאי המשפחה. 

המכתב יפרט את היתרונות של ביצוע הבדיקה והקוד שיש לבקש עליו אישור. המכתב ישלח לאיגוד 

ן באתר ויוכל לשמש את הרופאים לטובת רופאי המעבדות ולאיגוד רופאי המשפחה , אך יהיה גם זמי

 המטופלים שלהם.

וועדת בחינות: פרופ. קוטן פורש מניהול הוועדה לאחר שלב א הקרוב. הוועד ביקש מפרופ. עידו וולף  .8

הצטרף  -להתמנות ליו"ר הוועדה וקיבלה את הסכמתו. ד"ר אביבית פאר מונתה לסגנית היו"ר, ד"ר קייזמן

 וגיה הרפואית ועל חוג הרדיותרפיה לבחור חבר וועדה נוסף מתחום הקרינה.כחבר וועדה בתחום האונקול



: ד"ר שולמן סיימה שנתיים של חברות בוועדה. ממשיכים ד"ר רעיה ליבוביץ 2020וועדת סל התרופות  .9

כיו"ר וד"ר נתן צ'רני , ד"ר אסנה וד"ר ירושלמי. חברים חדשים שנתנו את הסכמתם לקחת חלק בוועדה 

 שמואלי וד"ר יונתן כהן. הם ד"ר עינת

ש"ח כל אחת, עבור מתמחים. 8000מלגות השתתפות לכנס, עד גובה  3לילי תרמה לאיגוד -חברת אלי .10

שתי מלגות בתחום האונקולוגיה הרפואית ואחת בתחום הרדיותרפיה. טרם הוחלט על מנגנון הבחירה 

 האיגוד )רעיונות יתקבלו בברכה(של חלוקת המלגות ויש כוונה לקשור אותו לתרומה לפעילות כלשהי של 

 ש"ח עבור יום כתיבת שאלות לשלב א'. 13,500הוועד אישר הוצאה של  .11

ויטה". הספרים ישמשו לכיבת -כרכים של ספר "דה 10, רכש וחילק MSDוועד האיגוד בתמיכת חברת  .12

באחריות יבת השאלות הם חולקו בין המחלקות השונות ותהשאלות לשלב א בשנים הקרובות. לאחר יום כ

 מחברי השאלות שנכחו ביום הכתיבה.

 ויטה על ידי ד"ר אביבית פאר-ש"ח עבור רכישת ספר דה 1400הוועד אישר הוצאה של  .13

 MD-יורינרי ב-ש"ח לד"ר נועה שני שרם להשתלמות של שנה בתחום הגניטו 40,000אושרה מלגה של  .14

ANDERSON . 

  1.4.19תזכורת שניתן להגיש בקשות למלגות ארוכות טווח עד  .15

העלתה בפני האיגוד את הבעיה הקיימת לחולים הנזקקים לטיפול בעלות יקרה  "חברים לרפואה"עמותת  .16

ומאושפזים בבית החולים לזמן ארוך. הבעיה מוכרת לכולנו, כאשר גם הקופות וגם בית החולים חלוקים 

לות התרופה והטיפולים נדחים. סוכם שד"ר מרמשטיין יעלה את הנושא בינהן לגבי האחריות על ע

במועצה הלאומית לאונקולוגיה, בנוכחות נציגי משרד הבריאות. כמו כן וועד האיגוד יחד עם עו"ד של 

 העמותה ינסחו מכתב למשרד הבריאות לגבי מציאת פתרון מוסכם לבעיה זו.

 

 סלע-סיכם: גיל בר


