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לכבוד

משרדהבריאות



בבתי חולים ציבוריים המפעילים תמיכההלטיוטת מבחן  ת איגוד האונקולוגיה והרדיותרפיהתגוב הנדון:

 2022-2021מכון רדיותרפיה ומשתתפים בתוכנית לתמיכה בפעילות הרדיותרפיה לשנות התקציב 



 לאונקולוגיהקליניתורדיותרפיההאיגוד חזקאתמערךההקרנותבישראלהכוונהלמברךעלהישראלי

במכוניולעודד החולים בתי של ההשקעה השירותיםובהרדיותרפיה בהםהרפואייםפיתוח הניתנים

 ישראל. אזרחי לטובת זאת, עם השיחד פיתוח את להבטיח מנת במכונייעל רותים אשרם יעיל באופן

 את בהםיבטיח הניתנים הישרותים בפועלאיכות המכונים של הפעילות מאפייני את ויתאם האיגוד,

מה.טיוטתהמבחןשפורסלהציגאתההערותשלהלןלמבקש



 היעדר התייחסות לפערים בין מרכז ופריפריה .א

 החוליםהפריפריאלייםסובליםמקשייםייחודיים, גיוסכוחאדםבקושיובראשםההמכוניםבבתי

גישהאיכותי בפריפריה המתגוררים למטופלים יאפשרו אשר החדשות בטכנולוגיות והשקעה

הארץ יכולתלטיפוליםהחדישיםהזמיניםבמרכז על משפיע המחסורבכחאדםאיכותי שלמכוןו.

םהגדוליםשמירהעלאיכותהמעניםהרפואייםבדומהלמרכזיקרינהלתתטיפוליםמודרנייםיחדעם

שבמרכזהארץ.ראוילכלולבמבחןהתמיכהדיפרנציאציהבחלוקתהתמריציםביןבתיחוליםבמרכז

ובפריפריהלטובתחיזוקהמכוניםבפריפריה.

 מקדם תשלום דיפרנציאלי למכרזי קרינה פרטיים וציבוריים .ב

מכוניםישלצייןכיוהתחשבנות.17מרביתהטיפוליםבמכוניהקרינההפרטייםנעשיםעלבסיסטופס

בהתאםלכך,שגוי.טודנטיםומתמחיםסהוראתכןמחקרויםכוללאשראקדמאיםהינםמכוניםאלו

.לייצרמקדםתשלוםדיפרנציאליהמבחיןביןהמרכזיםהפרטייםוהציבוריים

 תמחור טכנולוגיות במכונים .ג

 בטכניקות בשימוש העוסק התמיכה במבחן ב' פעילות סוגיתחום בין מבחין אינו וטכנולוגיות

להנהלותבתי אין אחידלטכנולוגיותשונות, התמיכהולקביעתתמחור בהתאםלמבחן טכנולוגיות.

החוליםתמריץלרכישתטכנולוגיותחדשות.לטובתשיפוראיכותהטיפולישלעודדשימושבטכניקות

עלבסיסטכנולוגיותשלמחורדיפרנציאליעלידיתזאתניתןלהשיגוטכנולוגיותמתקדמותויעילות.

.בזמןאמתאיכותההכנתתוכניתהטיפולובקרתהיקףהדרישותוהמורכבותשלתהליכי
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 קורס רנטגנאים  .ד

 לקורסהכשרהשלמשרד6סעיף יציאתהרנטגנאיםהעובדיםבמכון מבוססעל בתחוםפעילותא'

וז האחרונות, בשנים נפתח לא הקורס אתהבריאות. לשלוח המכונים מנהלי של רצון למרות את

"לעדפתיחתהקורסלאניתןליישםאתהסעיףהנהמועסקיםאצלםלקבלתההכשרה.הרנטגנאים

הבא.

 הגדרת אבן דרך ראשונה  .ה

דרךראשונהבכלאחדמהמבחניםאינהברורה הגדרותאבן חלקגדולמהנתוניםהנדרשיםלדיווח.

 כלליים נתונים ,ושנתייםהינם כן על אומועד הקלנדרית השנה סוף לקראת הוא המומלץ הדיווח

 בתחילתהשנההקלנדריתשבאהלאחרמכן.

 דוזימטריסט .ו

דוזימטריסט למקצוע במסמך התייחסות ,ישנה זאתאך החולים,עם בתי לתגמול התייחסות אין

ישנהחשיבותגדולהלעודד ינתןהיצעמוגבלותובההמקצועהיפיתוחשללהעסקתדוזימטריסטים.

לסייעבהפחתהיםיכולסטדוזימטרימקצועהרנטגנאיםאשרעברוהסמכהב,פיזיקאיםרפואייםהשל

 .משמעותיתשלהנטל

 מנגנון חלוקת תקציבים עודפים .ז

 התמיכה. לחלוקתתקציביםעודפיםבמסגרתמבחן ברור מנגנון היאחלוקתישלהגדיר המלצתינו

נשמח כמותהטיפוליםהשנתיים. לפי החוליםאו כמותהמשמרותהמופעלותבבתי משאביםעלפי

 להיותשותפיםלדיוןהנקודתיבמידהויעלוהצעותנוספות.

 הגבלת מספר המטופלים לרופא .ח

250-מכווןלשפראתאיכותהטיפולעלידיהגבלתמספרמטופליםלרופאמומחהל1סעיף–טבלהא'

מטופליםבשנה.לאורמצבכחאדםברדיותרפיההנוכחיבמדינתישראל,הגבלהזובלתיאפשרית.יש

צורךבתוכניתמקיפהליצירתמענהלפערההולךוגדלבכחהאדםהרפואיבמכוניהרדיותרפיה,לרבות

לבחורעי באונקולוגיה מתמחים לעודד וכן בכלל באונקולוגיה להתמחות לרפואה סטודנטים דוד

במסלולהרדיותרפיה.

 עידוד העסקת פיזיקאים בעלי תארים מתקדמים .ט

–א'טבלה לאומית4סעיף תוכנית בהיעדר שלישי. או שני תואר בעלי פיזיקאים העסקת מעודד

פיזיק היצע והיעדר פיזיקאים להכשרת המעוניינים מתקדמים תארים עם משרותלאיישאים

 .וישלבטלומייצרתמריץלשינויהפעילותפיזיקאיםרפואייםסעיףזהאינו

 העסקת מתמחים בשלב מתקדם של הכשרתם .י

מכוניםהלרעמפלה.סעיףזהבשלבמתקדםבהכשרתםמעודדהעסקתמתמחים5סעיף–א'טבלה

גדולים מכונים ומעודד היקף,צעירים לאור המשאבים .פעילותםעתירי קיימת כן שלאפליהכמו

מכוניםצעיריםשקמובשנתייםהאחרונות.
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 טכנולוגיות חדשות מול ישנות .יא

ב' –טבלה 1סעיף ברור. לא באופן פנימנוסח על ישנות טכנולוגיות של עידוד ישנו כי משתמע

כן כמו פליאטיביות–לטכנולוגיותאלהבשללההתוויותתישלאחדהתייחסו,טכנולוגיותחדשות.

 .אינםבהירים3-ו2באופןדומה,ניסוחםשלסעיפיםכאחד.וקורטיביות

 מחקר  .יב

 ,מבורךמחדעידודזההינומחקרבישוםטכנולוגיותחדשות.הסעיפיםבטבלהמעודדים–טבלהג'

 .ברמההלאומיתיאולםמאידךמחייבתקצובייעוד



לסעי יקחבנוסף והרדיותרפיה האונקולוגיה לתחום המקצועי שהאיגוד ראוי כי סבורים אנו לעיל, פים

מדיניות קביעת בנושאי ולייעץ המשרד עם פעולה לשתף ישמח האיגוד המבחן. בניית בתהליכי חלק

תמיכהבמכונים,ובכלל.הידעהמקצועיוההיכרותעםהמערכתאשרקיימיםבאיגודהינםבסיסהכרחי

צעיריםווותיקים,גדוליםוקטנים,-רתמדיניותאפקטיביתורלוונטית.לדוגמא,הבדליםביןמכוניםליצי

בישראל. ההקרנות מערך כלל של נכון לחיזוק מדיניות בתכנון חשוב רכיב מהווים ובפריפריה, במרכז

 בגיוסמתמחים. בשניםהאחרונותמקושי והרדיותרפיהסובל תחוםהאונקולוגיה תמיכהבנוסף, מבחן

מהווההזדמנותלייצרמעניםלאתגריהמערכת.



מצרפים זהאנו התמיכהעםהערותנקודתיותאכדוגמלצדמכתב למכוןהרלוונטיותאתטיוטתמבחן

.אסותאאשדודתהחוליםרדיותרפיהבביה



אנועומדיםלרשותכםלכלשאלהאוצורךבסיוע.נשמחלשתףפעולהעםהמשרד.





בברכה,



אליספירדר'


יו"רוועדתהמשנהלנושארדיותרפיהשלהאיגוד
 הישראלילאונקולוגיהקליניתורדיותרפיה

 פרופ'גילברסלע
 

יו"רהאיגודהישראלילאונקולוגיהקלינית
 ורדיותרפיה

 


