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 וובינר וירטואלי  02.3.02

 

 דר' מרמרשטיין –דבר יו"ר האיגוד היוצא  - 20:22-20:20

ד"ר מרמרשטיין הציג את הועד החדש והאתגרים שעומדי בפניו, במקביל הציג את תפקידו 

 החדש כיו"ר ועדת הביקורת 

  פרופ' בר סלע –דבר יו"ר האיגוד הנכנס  -  20:20-20:20

. הנושא נמצא בדיון עם נשיאות שנים 3 -רפואית למומחי פנימיתהתמחות על באונקולוגיה  .1

  הר"י ועדין לא קיבל אישור סופי של הנשיאות. 

הנושא יובא לדיון במועצה המדעית של הר"י בחודש  –מיקום הרוטציה בפנימית לפני שלב א  .2

 מאי

ו מספר התקיים דיון עם דיקאני הפקולטות לרפואה. הועל–הוראת אונקולוגיה בפקולטות   .3

רעיונות להגברת החשיפה של מקצוע האונקולוגיה לסטודנטים. הוועד יקדם את ההצעות 

 השונות, בעזרת חברי האיגוד 

לדעת חברי הוועד חלה פגיעה בחולים האונקולוגיים בסל  -תגובת האיגוד לסל התרופות .4

התרופות האחרון. מכתב לשר הבריאות וחברי וועדת הסל יצא בחודש הקרוב ויופץ 

 לתקשורת.

האיגוד התבקש על ידי המועצה המדעית של הר"י לעזור באיתור רופאים חברי איגוד אשר  .5

יעמדו בראשי וועדות הכרה להתמחות של "מקצועות משיקים". הוועד בעזרת מנהלי 

 ירתם לעזור בנושא. -המכונים

 תקנון האיגוד דורש רווזיה שתתבצע בשנה הקרובה בעזרת היעוץ המשפטי של הר"י .6

נסים לא וירטואליים של החוגים השונים יתחילו בחודש מאי. הכינוס השנתי מתוכנן לינואר כ .7

2222. 

האיגוד פועל להקמת פלטפורמת איסוף נתונים לא מזוהים לצורך מחקרים רטרוספקטיביים  .8

 ריכוז הנושא על ידי ד"ר רוית גבע -ובהמשך להקמת רשות מחקר של האיגוד

הפעילות של כלל המכונים האונקולוגיים בארץ. הנתונים עם  נאספו נתונים על 2222במהלך  .9

 הוצגו בישיבה -השוואה לתקינה על פי משרד הבריאות ועל פי "מפתח גולדברג"



הוועד פועל לבנית "מודל הפעלה" של מכון אונקולוגי על פי גודלו וסוג הפעילות המבוצעת בו  .12

נים. על מנת להשלים את , לצורך דיונים עם משרדי הממשלה על המשך פיתוח המכו

ההערכות, יישלח בחודש הקרוב שאלון לכל המומחים, אשר יהווה בסיס לתכנון המודלים 

 להפעלת מערכים אונקולוגיים בארץ.

 דר' אגבריה –אתר האינטרנט של האיגוד  -   20:20-20:00

 מדנט–"י חברה חיצונית . הוצגה פעילות האתר המתופעלת כיום ע1

 ת לשיפור התוכן באתר כגון: . הוצגו התוכניו2

 רשימת המכונים + היחידות עם שמות המנהלים ודרכי תקשורת בעמוד הבית •

 רשימה שמית של חברי האיגוד ודרכי תקשורת. •

 סקירה דו שבועית של מאמרי מפתח  •

 רופא בפילושיפ /מומחה צעיר/מתמחה -ריאיון אישי חודשי עם רופא •

 מאגר מתעדכן של פרסומי חברי האיגוד  •

 אתר ) חלקי בשלב ראשון( באנגלית •

 דר' זיגלמן דניאלי –פעילות החוגים  -   20:00-20:30

 אתר ההסתדרות הרפואיתדרך , 2221אפריל  –בחירות לראשי החוגים נדונו  .1

 תכנים של מפגשים בחסות האיגוד החוגים התבקשו להעברה מסודרת של  .2

 (2222-)בדומה לפעימות  2 –בית ספר אינטרנטי לאונקולוגיה הוצג  .3

 

 דר' אסנה –דו"ח גיזבר האיגוד  -  20:20 -20:30

 של האיגוד  2222הוצג מאזן  

 דר' מרמרשטיין –דו"ח ועדת ביקורת  -  20:02 -20:20

 הוצגה פעילות ועדת הביקורת )כנ"ל( לא הועלו בעיות  

 ד"ר רוית גבע  –הקמת ארגון מחקר תחת האיגוד האונקולוגי  – 20:02-20:00

וגדר הצורך לקידום האונקולוגיה בארץ ע"י מחקרים רב מרכזיים. כיום יש קשיים רבים ה

ארגוניים, ביטוחיים, משפטיים וכלכליים. הועד לוקח כמטרה מרכזית להקים גוף מחקר תחת 

 האיגוד שיאפשר פתרון למכשולים אלו ויקל קיום המחקרים הללו. 

 גבריהאדר'  –הקורונה האונקולוגיה בישראל בשנת  -  20:20 – 20:00

 הוצג הנסיון בארץ והנחיות למטופלים אונקולוגיים  



 פרופ' וולף –יו"ר ועדת בחינות  -  20:22 -20:20

, נדון מבנה בחינת שלב ב'והקשיים בכתיבת 2222הוצגו נתוני ההגשה והמעבר לבחינות ב

 שאלות לשלב א. יצאה פניה לכל הבכירים להשתתף באופן פעיל יותר בכתיבת השאלות. 

 ד"ר פפר –עדכונים  -וועדת רדיותרפיה -20:22-20:20

האונקולוגיים העוסקים  לשמור על אינטרסים של קהילתהוצגה ועדת רדיותרפיה ומטרותיה 

והוראה. הוגדרה עבודה מתמחים , תקינה, מחקר קליניבקידום  תוך עיסוק בעיקר ברדיותרפיה

 .חוג לרדיותרפיה בנושאים כגון ארגון כנסים, ניירות עמדההעם  משותפת

  גבעדר'  –וסיכום המליאהנושאים לדיון מחברי האיגוד  - 20:32 -20:20

 נקולוגיה באוניברסיטאות. הוחלט על הקמת ועדת משנה בנושא. הועלה נושא הלימודים לאו

סלע, המשך דיון במסגרת -הועלה נושא קיצור ומבנה ההתמחות, כפי שהתייחס פרופ' בר

 הועד. 

 

 בברכה,

 דר' רוית גבע,

 מזכירת האיגוד האונקולוגי

 


