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  2019אוגוסט                     
  

  
  נקולוגיהישל האיגוד הישראלי למיילדות וג העמדה ניירות תקנון

  
  

  כללי  א.
  

האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה (להלן ''האיגוד'') הנו איגוד מקצועי של רופאים 
הפועל במסגרת ההסתדרות הרפואית בישראל (להלן הר"י) על פי  ,בתחום זהמומחים 

מדיניותו. האיגוד עוסק, בין השאר, בקביעת סטנדרטים והתווית הפעילות הרפואית 
במיילדות, גינקולוגיה ופיריון והדבר נעשה תוך מעורבות בעשייה וייעוץ מול גורמי משרד 

נטולוגיה וגנטיקה, פעילות מול איגודים עמיתים הבריאות, המועצה הלאומית למיילדות ניאו
  ובכלל זה בעזרת מפעל ניירות עמדה.  ,ועוד

  
מכילים מידע שימושי לעוסקים בתחום המתבסס על ניסיון  ניירות העמדה של האיגוד

מומחים שעסקו בהכנתם, מקורות ספרות רפואית עדכנית (מחקרים בדירוג מחקרי ראוי 
Evidence basedהמותאמים למציאות  ,מים של איגודים מקבילים בעולם) ועל פרסו

הרי  ,הישראלית. אף כי ניירות העמדה משקפים את ההסכמה הרחבה של גורמים מובילים
הפוגעת באוטונומיה המקצועית של הרופאים.  ,שאין לראות בהם הנחיה רפואית מחייבת

מדה, בהסתמך על גישה גורמים שונים עשויים לנהוג בצורה שונה מזו המופיעה בניירות הע
 ,או על פי שיקול דעתם במקרים מוגדרים ותוך הסבר והנמקה לכך. עם זאת ,רפואית שונה

רפואיות, משפטיות  –ראוי שחברי האיגוד ייקחו בחשבון את העובדה שמערכות שונות 
  ותנות משקל לתוכן ניירות העמדה במסגרות שונות.נ –וחברתיות 

   
אך בהעדר התייחסות מפורשת של  ,את רשויות המדינה ניירות העמדה אינן מחייבות

  מתייחסים לניירות העמדה כאל הסטנדרט הרצוי.   ,הרשויות לסוגיות רפואיות
  

בכל מקרה בו קיימת סתירה בין המלצות ניירות העמדה של האיגוד לבין המלצות של 
מומלץ לחברי האיגוד לנהוג לפי ניירות  ,איגודים מקצועיים אחרים (מהארץ או מחו''ל)

 העמדה של האיגוד.    
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  מועצת האיגוד ב. 
  

 ,הקים האיגוד הגינקולוגי בעבר "מליאת ניירות העמדה" ,לצורך מתן משקל ציבורי נאות
באים ולהם זכות האשר שמה והרכבה שונה ל"מועצת האיגוד" המורכבת מן הגורמים 

  הצבעה במליאה : 
  .מנהלי מחלקות למיילדות וגינקולוגיה המוכרות להתמחות מלאה או חלקית  
 נותנות מומחיות לפי קביעת ועד האיגוד. ןנציגות של מנהלי מחלקות שאינ  
 .ראשי חברות הבת של האיגוד  
 .חברי הועד הארצי של האיגוד  
 .נציגות של רופאי הקהילה כפי שיקבע מעת לעת על ידי ועד האיגוד 
 הלאומית למיילדות וגינקולוגיה של משרד הבריאות. יו"ר המועצה 
  צה"ל. -ראש תחום רפואת נשים בחיל רפואה 
  םהאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה לאחר סיום כהונת יושבי ראש.  

  
 ,אשר לדעתו יכולים לתרום ,חברים נוספיםישור הועד הארצי, יכול להוסיף יו"ר האיגוד, בא

ן בנושא. הוספה או גריעה של חבר יר לא השתתפו ו/או לא הראו עניאש ,וכן לגרוע חברים
  במועצה תיעשה בכתב על יו"ר האיגוד.

   
  חבר שנגרע יכול לערער על גריעתו בפני הועד הארצי והחלטת הועד היא הקובעת.

  
רשימת חברי ''מועצת האיגוד'' תפורסם מעת לעת באתר האיגוד ורשימה זו מופיעה בנייר 

  בין אם השתתפו בישיבות ובין אם לאו. ,במהלך כהונתם עמדה שאושר
  

ישיבות "מועצת האיגוד" הן פומביות ויו"ר האיגוד רשאי להזמין מי שנראה לו להשתתף 
אבל רק חבריה הם בעלי זכות הצבעה. החלטות המועצה הן החלטות קונצנזוס ולא  ,בדיון

יכול יו"ר האיגוד להציע  ,טתנדרשת להן הצבעה. במידה ומתקבל הרושם של אי הסכמה בול
הצבעה כדי שהמשתתפים יתרשמו ממידת הקונצנזוס ועל פיו להחליט על קבלת או דחית 
 ,המסמך הנדון. ישיבות המועצה אינן דורשות קוורום ותהיינה חוקיות בכל מספר משתתפים

  בתנאי שכל חברי המועצה קבלו זימון בזמן על ידי מזכירת האיגוד. 
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  מבנה ושיטת הפעלת אתר ניירות עמדה של האיגוד הגינקולוגי ג. 
  
  ניירות העמדה יעלו לאתר ההסתדרות הרפואית תחת "הנחיות 2019החל מינואר ,

קליניות וניירות עמדה של האיגודים המדעיים". קישור לניירות העמדה יופיע גם באתר 
  עמדה בתוקף".האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה תחת הכותרת "ניירות 

  ניירות העמדה יעלו לאתר הר"י לאחר שיעברו עריכה לשונית, ועיצוב במסגרת המכון
לאיכות ברפואה, ויאושרו ע"י מרכז ניירות העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות 

  נקולוגיה.יוג
  בכל נייר עמדה יצוין מספר המהדורה העדכנית, ותאריך הפרסום. בתוך נייר העמדה

 האישור במועצת האיגוד. יצוין תאריך
 תוקף יישום נייר העמדה הוא מתאריך הפרסום ,למען הסר ספק. 
  היה היא המחייבת. ת –בכל מקום שקיימת מהדורה מעודכנת ומעוצבת באתר הר"י  
  ,באתר ניירות העמדה תחת הכותרת  יוצבוניירות עמדה שהוחלפו במהדורה מעודכנת

  "ניירות עמדה פגי תוקף".
  

  רות העמדהד. תוקף ניי
  

שנים מתאריך הפרסום (כמפורט  5תוקף נייר עמדה הוא  ,עפ"י החלטת מועצת האיגוד
  בסעיף ג').

  
באחריות כל חברת בת לבצע סקירה של כל הניירות שבתחום אחריותה המקצועי ולקבל 

מחודש שלו. עם זאת, נייר העמדה ימשיך  החלטות לגבי עדכון נייר העמדה או אישרור
וגם אם לא אושררה המהדורה  ,להיות בתוקף כל עוד לא הוחלף במהדורה מעודכנת

 שנים. 5הקיימת בחלוף 
  
  

  ה. תהליך כתיבת ועדכון נייר עמדה
  

ניירות העמדה של האיגוד למיילדות וגינקולוגיה מהווים את אחד ממרכזי הפעילות  .1
 ,החליט הועד המרכזי לוודא ,די שתימשך העשייה בתחוםהחשובים של האיגוד וכ

כי הניירות המוגשים אכן עוסקים בנושאים בהם נדרשת עמדתו המקצועית של 
 האיגוד. 

תפנה  ,חברת בת המעוניינת לכתוב נייר עמדה בנושא הקשור בתחום עיסוקה .2
 .זהלוועד האיגוד בבקשה להכין נייר עמדה בתחום 

החברה טיוטה לנייר העמדה ותגיש אותה כמסמך  תכין ,לאחר קבלת האישור .3
WORD  ליו"ר האיגוד ולמרכז ניירות העמדה מטעם האיגוד. בכל נייר עמדה יש

ל ש) U.S. Preventive Services Task Force-(לפי המלצות ה EBMלציין דרוג 
 קביעותיה וכן רשימת ספרות רלוונטית.
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 ממן. מרכז ניירות העמדה מטעם האיגוד הוא דר' מאור .4
הצעת הטיוטה לנייר העמדה תשובץ ע"י יו"ר האיגוד לאחד מדיוני המועצה,  .5

 פעמים בשנה. 6 -המתכנסת כ
לפני הדיון במועצה, תועלה טיוטת נייר העמדה לאתר האיגוד לעיון והערות כל  .6

תופיע באתר תחת הכותרת "טיוטות  החברי האיגוד לתקופת זמן קצובה. הטיוט
 לקראת אישור".

דיון במועצה יקבלו חברי מועצת האיגוד הודעה בדוא"ל על מועד קיום לפני כל  .7
 נהדותיטיוטות ניירות העמדה ש נהצורפתהישיבה וסדר היום לישיבה. להודעה 

 בישיבה.
תוך פרק זמן קצוב, שיוגדר עם פרסום הטיוטה, באמצעות  נהועברתההערות  .8

 GMAIL.COM10OBGYN.NA@שליחת מייל לכתובת: 
 תיבת הדואר מנוהלת ע"י מרכז ניירות העמדה 

ההערות המתייחסות לטיוטת נייר העמדה הרלוונטי תועברנה ליו"ר חברת הבת  .9
 שחיברה את נייר העמדה, לעיון והכנת תגובה לקראת ישיבת מועצת האיגוד.

לדיון ואישור סופיים. במעמד זה יציג טיוטת נייר העמדה תובא למועצת האיגוד  .10
נציג חברת הבת את כל ההסתייגויות שנשלחו לתיבת הדואר האלקטרוני, ופורום 

 מליאת ניירות העמדה יקיים דיון והצבעה לגבי כל הערה/הסתייגות בנפרד.
בהסתייגויות הנוגעות לנייר שנשלחו מראש לתיבת הדואר רק ככלל, יתקיים דיון  .11

  האלקטרוני הנ"ל.
  . יתאפשר דיון לפי שיקול דעתו הבלעדית של יו"ר האיגוד ,במקרים חריגים

לאחר אישור הטיוטה במליאה, תערוך חברת הבת את הנייר הסופי בהתאם  .12
 להחלטות המליאה, ותעביר את הנייר הסופי למרכז ניירות העמדה וליו"ר האיגוד.

הנייר הסופי יועבר למכון לאיכות ברפואה לעריכה לשונית ועיצוב בתיאום עם מרכז  .13
 ניירות העמדה. 

עם סיום העריכה במכון לאיכות ברפואה, ישלח הנוסח הסופי לכל המחברים שהיו  .14
ניגוד -שותפים בכתיבת המסמך, בצירוף טופס בקשה להצהרה על ניגוד/אי

 אינטרסים, עליו יתבקשו לחתום.
חתום למכון לאיכות ברפואה, יעלה החר שכל המחברים יעבירו את הטופס רק לא .15

 הנייר הסופי לאתר הר"י ולאתר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה.
עדכון נייר עמדה יתבצע באופן זהה לאישור נייר עמדה חדש. חברת בת המעוניינת  .16

תה ליו"ר האיגוד לעדכן נייר עמדה, תכין טיוטה לעדכון לנייר העמדה ותעביר או
תועלה לאתר האיגוד לעיון החברים  הולמרכז ניירות העמדה מטעם האיגוד. הטיוט

. טיוטת עדכון נייר 8ת לתיבת הדוא"ל שצויינה בסעיף ווהגשת הערות או הסתייגוי
העמדה תובא למועצת האיגוד לדיון ואישור סופיים, ותועבר לעריכה לשונית ועיצוב 

המשך תועלה לאתר הר"י ולאתר האיגוד. תאריך פרסום במכון לאיכות ברפואה וב
 נייר העמדה באתר האיגוד הוא התאריך הקובע לתקפותו.
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  ו. טפסי הסכמה מדעת
  

ויעברו תהליך אחד  יועלו ביחד ניירות עמדה המצריכים טפסי הסכמה מדעת למימושם,  . 1
  של דיון ואישור.

ברו תהליך דיון ואישור פרטניים . טפסי הסכמה מדעת שאינם חלק מניירות עמדה יע2
 ).1-15כמפורט בסעיף ה (

  
  
  
  

 בברכה, 
  

  ד"ר מאור ממן             פרופ' רוני מימון
 המרכז ניירות העמד         יו"ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה

  


