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 במכוני האונקולוגיה והרדיותרפיהקיצור תורנויות המתמחים 

 

ורדיותרפיההאיגוד     הטיפול בחולים במחלות סרטן איכות    פועל להבטחת  הישראלי לאונקולוגיה קלינית 

ל.  במדינת ישראל מתמחים במערכת הבריאות  של  תורנות  שעות הקיצור  האיגוד מכיר בחשיבות המהלך 

לצמצום טעויות מקצועיות הנגרמות כתוצאה  חייהם של המתמחים ו  , אשר יביא לשיפור באיכות הישראלית

מתווה  יש להבטיח כי  לצד התמיכה במהלך וההכרה בחשיבותו,  יחד עם זאת,    במיוחד.משמרות ארוכות  מ

רמת ההכשרה  ועל  לטיפול בחולים    םדרישות כח האדהשפעות הקיצור על  קיצור התורנויות יספק מענה ל

 התורנויות הלכה למעשה.  יקוצרו, בטרם המקצועית בתקופת ההתמחות

מחלת  עלייה במספר החולים בעם  מתמודד בעשורים האחרונים  בישראל    ה והרדיותרפיהערך האונקולוגימ

גוררת   האוכלוסייה  הזדקנות  מגמת  וכן  הסרטן.  הכללית,  האוכלוסייה  בקרב  המחלה  בשכיחות  עלייה 

המחקר בתחום  המהירה  באופן    ההתפתחות  מאריכים  וברדיותרפיה  באונקולוגיה  הרפואית  והחדשנות 

 הניתנים במכונים.  הרפואיים  לשירותים  את תוחלת החיים של החולים, וכפועל יוצא את הביקוש  משמעותי  

 

  ביחס למאפייני הפעילות של מכוני האונקולוגיה   פועל לגיבוש עמדה מקצועיתבחודשים האחרונים האיגוד  

אתגרים והצרכים החדשים  אשר תתכתב עם המגמות שהוזכרו לעיל ותתאם את הוהרדיותרפיה,    הרפואית

ך האיגוד סקירה של מצב המכונים  במסגרת זו, עראיתם מתמודדים הרופאים והצוותים הרפואיים בשטח. 

כיום כי  האונקולוגיים  בין היתר,  עולה,  קיימת  כי  ו  אונקולוגיים   ברופאיםחמור    מחסור ישנו  . מהסקירה 

פגיעה בכמות ובאיכות המפגשים בין הרופא לחולים בהם הוא מטפל. נושא העומד בראש סדר החשיבות  

 בטיפול בחולים אונקולוגיים.

בוצעה השוואה    על יצירת תוכניות התמחות מבוססות מדדים. לאחרונה,בימים אלו  כמו כן, האיגוד שוקד  

פערים    נראים בין תוכנית ההתמחות בארץ להתמחות מבוססת מדדים בארצות אירופה וארה"ב וכבר כעת  

יום יומית המונע מת ן הכשרה  גדולים במדדים לרעת ההכשרה בישראל הנובעים בעיקרם מעומס עבודה 

   מקצועית מודרכת בכמות ובאיכות המספיקה.

הכשיר רופאים איכותיים  והשפעותיה על היכולת ל במתכונתה הנוכחית  התכנית לקיצור התורנויות  קלול  ש

 של המערך האונקולוגי בישראל.  לעתידו  מייצר תחזית של בעיית כח אדם קשה  ומנוסים בתקופת ההתמחות  

 

 נבקש לשים דגש על הנקודות הבאות: 

ביא לשחיקת המקצועיות של המומחים  קיצור התורנויות ללא התאמה מראש של תכנית ההתמחות ת •

בהתאם  באונקולוגיה  התמחות  תכנית ה יש להאריך את    של מדינת ישראל.האונקולוגיים העתידיים  

   אשר משולב בקיצור התורנויות.לקיצור 'זמן הנטו' של ההתמחות 
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יש  .  הקיימיםקיצור התורנויות ללא התאמה מראש של כח האדם הקיים תשית עומס רב על הרופאים   •

החלת  במכונים האונקולוגים בטרם  בפועל    הרופאיםמצבת  וכן של    הרופאיםלהבטיח הגדלה של תקינת  

באיכות   מפגיעה  להימנע  כדי  התורנויות  וכן  קיצור  לחולים  הניתנים  האונקולוגית  הרפואה  שירותי 

 הפעילים כיום. ה ישירה ברופאים  מפגיע 

האשפוז    3במהלך   • מחלקות  של  הרחבה  או  פתיחה  מתכננים  חולים  בתי  מספר  הקרובות,  השנים 

החולים.  האונקולוגיות   בבתי  האונקולוגיים  המערכים  גדולים  בתוך  לשינויים  יביאו  אלו  שינויים 

באונקולוגיה.   למתמחים  מומחים  רופאים  בין  היחס  הנה  בתמהיל  באונקולוגיה  העבודה  רוב 

יעה חמורה באיכות הטיפול היום יומי  גאמבולטורית. העדר מנגנון פיצוי הולם בתקינה עלול להביא לפ

 יים. בחולים אונקולוג

 

השפעות של  ה בגין . הרמת הדגל שאיפה לקיצור התורנויותב ערכית   תמיכה, נדגיש כי האיגוד תומך לסיכום

של  האחריות המקצועית  שאינה מכירה ומספקת מענה לצרכיה השונים של המערכת נובעת מהחלת תכנית  

יזכו  הרופאים העתידיים  כלפי  כלפי אזרחי ישראל, מערכת הבריאות בישראל, ואף  האיגוד   על מנת שלא 

   בסיומה. מקום עבודה פצועשל במחיר  בתקופת ההתמחות  בתורנות מקוצרת

 

 

 ,בברכה

 

 פרופ' גיל בר סלע 

 

יו"ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית  

 ורדיותרפיה 

 


