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יה, מומחית ברפואה פנימית, תחום עיסוק נוסף  מומחית באונקולוג   רופאה בכירה   עיסוק רפואי: 

 גידולי השד. 

 אונקולוגיה במכבי שירותי בריאות   מנהלת תחום  עיסוק עיקרי: 

ר  סגול למחק-, חוקרת במכון קהאן : יועצת לוועדה לרישום תרופות, משרד הבריאותעיסוקים נוספים

 וחדשנות של מכבי שירותי בריאות, חברת המועצה הלאומית לאונקולוגיה. 

 אביב -מרצה בכירה, אוניברסיטת תל  תואר אקדמי:

 

    מטרות בוועד האיגוד האונקולוגי: 

 Evidence based מאוזן מידע בעל משמעותית קלינית באופן  ה והנגשת קידום תהליכי הורא .1

ת ידע עצומות המתפרסמות מידי  יוכרופאה וכמנהלת בתחום האונקולוגיה בישראל, ובעידן של כמו

, הנגשת  יחד עם חברי המומחים  ו מתוך האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה,  , חשוב לי לקדםיום

תהליך  בהמסייע בהחלטות טיפוליות.   מסחריות, ובאופן  תלוי ביוזמות ושאינו מידע רפואי באופן מאוזן  

טרנטי של האיגוד, שריכז  הספר האינ קמת ביתעם דר' מרמרשטיין בה  ביחד   2020בשנת תי זה החל

 דצמבר הקרוב. ל  ESMO San Antonio רכז מידע מכנסי, ומ השנה ASCO AACRדושים מכנסי מירב החי

קופות  ין המרכזים הרפואיים בישראל ו לאיסוף מידע ושיתוף במתוך האיגוד  קידום תשתיות  .2

 החולים. 

הידע הקליני העצום המצטבר מניסיון משותף של כולנו יכול להיאסף בצורה רוחבית מכלל המוסדות  

בטיחות מיטבית בהגנה על  מאפשרות  המטפלים, ודורש תשתיות המתקשרות בין מוסדות שונים ו

אוכל לתרום  חסיון רפואי של מטופלים.  תהליך בניית התשתיות צריך להיות מקודם מתוך האיגוד,  

 מהניסיון שרכשתי במכון המחקר לחדשנות של מכבי. 

 במחלת הסרטן. יקות וטיפולים  שוויון הנגשת בדל  איגוד המתייחסה גיבוש עקרונות  .3

תיעדוף טכנולוגיות ותרופות לסל הבריאות.  ניתן להרחיב  מידי שנה האיגוד האונקולוגי מוביל 

מעורבותו לקביעת כללים מעבר לתקופת הסל ועם דגש על שוויון חברתי והבנת צרכים של חולים  

 במרכז והפריפריה.  

 : "אני מאמין"

, ואין תחליף  והתקשורת עם המטופל  הטיפול האונקולוג הוא מנהל הידע אני מאמינה שהרופא 

 . ולאמון שהמטופל נוטע בו במסע המורכב של טיפולים אונקולוגים  למחויבות האישית שלו

לרווחת החולים   הקהילה תורם אני מאמינה ששיתוף בין מכונים אונקולוגים בבתי החולים ותשתיות 

 . גורמים להקל על מצוקת חולי הסרטןשל    למספר רב יותר אפשר ומ

ראייה כוללת של  ב לטובת חולי סרטן וה שכולנו שותפים לשימוש במשאבים ציבוריים  אמינאני מ

 התקופה. 
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Israeli Society of Clinical Oncology and Radiation Therapy (ISCORT) 

(IMA)Israeli Medical Association  

American Society of Clinical Oncology (ASCO) 

American Association for Cancer Research (AACR) 

American Society of Human Genetics (ASHG) 

European Organization of Research and Therapy in Cancer (EORTC): Breast Cancer Group 

National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) 

Gynecology Oncology Group (GOG) 

North Central Cancer Treatment Group (NCCTG) 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 
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