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  פרוטוקול
  איגוד רופאי העיניים מועצהישיבת 

  תל אביבאיכילוב מרכז רפואי  13/75/
  

  
  
קטרקט בהרדמה  - קביעת עמדה לגבי הדרישות לבדיקות לפני ניתוח עיניים אמבולטורי .1

  :טופיקלית
  

  .מכתב מרופא מטפל, ג.ק.א, בדיקות דם: משרד הבריאות מחייב בדיקות מקיפות
  :לבבתי החולים השונים מקוב

  
  .מטפל י רופא "נותנים טופס למילוי ע - ח הדסה"ביה

  
  .50דם וצילום חזה מעל גיל בדיקות , ג.ק.א, מכתב מרופא מטפל – ח הלל יפה"ביה

  Venflonיש  -בניתוח עצמו
  
  

  .מכתב מרופא מטפל – ח בלינסון"ביה
  

 –קצר מסלול אמבולטורי ; מסלולים 2 יש. קרדיטציהאח עבר תהליך "ביה – ח קפלן"ביה
 60צילום חזה מעל גיל  ,50ולנשים מעל גיל  40ג לגברים מעל גיל .ק.א, מכתב מרופא מטפל

  .בדיקות נוספות –בעיות סיסטמיות לשיקול הרופא אם יש 
מבקשים את אותן הבדיקות כמו במסלול , מגיעים מקרים מסובכים יותר –מסלול ארוך 

 .הקצר
  Venflonיש  -בניתוח עצמו

.  
  

יש שני , שדורשת קבלה של המטופל קרדיטציהאעבר תהליך הראשון שח "ביה – ח העמק"ביה
יש אנשים . בדיקות דם ומכתב מרופא משפחה. חוץ ממקרה בעייתי  Venflonאין . מסלולים

ומתקשים , שבאותו יום עושים טרום ניתוח וניתוח משום שאנשים מבוגרים מגיעים מרחוק
  . בניידות
  .בזבוז כספי -נדרשות  האיגוד יגיד שיש בזבוז בבדיקותחשוב ש –בריסקו ' לדברי דר

  Venflon אין  -בניתוח עצמו
  
  

  ג.ק.בדיקות דם וא, מכתב מרופא מטפל  – ח אסף הרופא"ביה
  .במודע רובנו שולחים לבדיקות שלא צריכים אותם –אבני ' לדברי פרופ

בריא שמגיע שמנותח  אבני חושב ' פרופ. את הנהלים ניתן לשנות, אקרדיטציה דורשת נהלים
  .אין צורך לבקש ממנו בדיקות בכלל, לניתוח

ולא לבקש בדיקות בכלל אם הפציינט בריא  או של אסותא בעד ללכת לפי המודל האמריקאי
בעד לתת המלצה זו שתחסוך . אם לפציינט יש מחלות כרוניות מסוימותוכן לבקש בדיקות 

  .הרבה כסף למדינה על בדיקות שנעשות לשווא
  
, כימיה, ספירת דם, כל חולה עובר טרום ניתוח אליו מגיע עם כל הבדיקות – ח איכילוב"הבי
  .ג ומכתב מרופא משפחה.ק.א
  

לא ממש מקפידים במיוחד אם מדובר באנשים צעירים בלי הרבה  – ח תל השומר"ביה
  .מכתב מרופא מטפל, מבקשים בדיקות דם. הסטוריה רפואית

  
  .מכתב מרופא משפחה וצילום חזה, ג.ק.א, בדיקות דם – ח ברזילי"ביה

  
  .אמבולטורי בו אין מרדים נוכח בחדר לא מבקשים בדיקות בכלל. נ.בח – ם"ח רמב"ביה
  .מבקשים בדיקות בהתאם למה שהמרדים מבקש –כללי . נ.בח
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  .,50ג מעל גיל .ק.א, 50צילום חזה מגיל , מכתב מרופא משפחה – ראט' דר
סכרתיים או בעלי בעיה רפואית , רקע רב תרבותי, מבוגרים רוב החולים –ח וולפסון "ביה

  .ג.ק.א+ בדיקות דם  2מבקשים . אחרת משמעותית
  Venflonיש  -בניתוח עצמו

  
  

הפציינט מקבל מכתב הזמנה לטרום ניתוח והוא צריך להגיע עם מכתב מרופא   – ח מאיר"ביה
  .ל רופא משפחהג ואם יש בעיה מיוחדת בהתאם לשיקו.ק.א, בדיקות דם, משפחה

משלימים , אם צריך להשלים בדיקות .בטרום הניתוח המתמחה עובר על תוצאות הבדיקות
  .ביום הניתוח

  .כללי המרדימים קובעים איזה בדיקות צריך. נ.בח
רק בחולים קשים סכרתיים שמקבלים אינסולין או חולים  Venflonיש  -בניתוח עצמו

  וסקולריים קשים  
  
  

של אסותא בו השותף הוא רופא המשפחה שיכול לדווח אם לחולה יכול שיטה   – תל השומר
  .לקרות משהו במהלך הניתוח בעקבות התרגשות מהניתוח

  
  :לסיכום

  .מחויבים לפני ניתוח קטרקט באיזה בדיקות אנו האיגוד יפנה למשרד הבריאות לצורך בירור 
  .מרופא משפחההמלצת האיגוד היא לחסוך את הבדיקות הרפואיות ולבקש רק מכתב 

  
ראו ,  שנאמר לה בבית החוליםכל מחלקה עושה כפי  – צינטור וריד לפני ניתוח קטרקט. 2

  פירוט לעיל
  
  עמדת האיגוד לגבי מדעי היסוד בהתמחות.3
  

  .מדעי יסוד המועצה המדעית פנתה אלינו לקבלת עמדתנו בנושא
  :סבב דעות

  
 יוצאים עם –במעבדה מדעי יסוד  ם עושיםא. ב לא עושים מדעי יסוד"בארה  -  רות סיגל' פרופ

  .הרבה כלים ולומדים לכתוב מאמרים וערך מוסף מדעי ואקדמי
  

  .כן צריך אז  אם מתמחה במחלקה אקדמית -  פולק' פרופ
נוטה להסכים ,  יחד עם זאת .הרוב לא עושים עם זה מה שצריך, כבסיס לאלו שילכו לאקדמיה
  .בל להפסיד כי זה חשוב שייחשפו לאקדמיהחושבת שח .להשאיר את המצב כמו שהוא

  
    .פולק' מסכים עם דבריה של פרופ – בריסקו' דר

  
ההתמחות צריכה לתת . ממליץ לא לוותר על תקופת מדעי היסוד, אין התלבטות– רוזנר' פרופ

המקום היחיד שניתן לקבל חשיפה שכזו היא במדעי . למתמחה את כל האספקטים של המקצוע
גם הם וגם המחלקה יפיקו את שאת המתמחים לאיזה עבודות לעשות כדי  יש לנווט. יסוד

  .המירב
  

לא מכיר מישהו שיצא  –ברמה המעשית , רוזנר' באופן תיאורטי מסכים עם פרופ –אבני' פרופ
הם עושים את זה לאורך כל , אלו שכן מפרסמים לא מחכים למדעי היסוד. מדען ממדעי יסוד
  . דעי יסוד יוצא למעין חופש או לומד לבחינותמי שיוצא למ. תקופת ההתמחות

ממליץ שהאיגוד ייתן המלצה למועצה המדעית שמנהל המחלקה יוכל להחליט את מי לשלוח 
  .יישאר במחלקה, מי שאינו מתאים למדעי יסוד. למדעי היסוד

  
לא ראתה שמישהו אחרי מדעי יסוד  מתעסק עם . אבני' מסכימה עם פרופ –  לבנשטיין' פרופ
 –בנוסף . למחקר שחושבת שזה כן טוב שנותנים פרק זמן שמוקד –מצד שני . באופן מהותי זה

  .ממליצה לוותר על זה. ב אז אולי גם אצלנו לא צריך את זה"אין את זה בארה
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, "יחידי סגולה"היה שומר את זה רק ל,  כבר פנה במכתב למועצה המדעית  -    לברט ובסקי דר
  .משהוכאלו שאתה יודע שיצא מהם 

כך גם המתמחים יצטרכו להוכיח , ממליץ כי זה יהיה מקצוע בחירה לדעתו של מנהל המחלקה
  .שמגיע להם לצאת

  
  .חודשים 3 –מדעי יסוד מעבדתי חצי שנה וקליני  ממליץ על. דילמה קשה  -  בלומנטל' פרופ

  
' דריון של מסכים עם הרע. גם מדעי היסוד וגם הרוטציה מנוצלים ללימודים – ראט איתן' דר

  .לברט ובסקי כי זה יהיה מקצוע בחירה למנהלי המחלקות
  

  .מויסייב והעלו כל מיני רעיונות' ישב עם פרופ –  ברטוב' פרופ
  .מדעי יסוד ורוטציה; חלקים שאינם ברורים ואינם מובנים 2בהתמחות ישנם 

או לא , דתהיה בחירה של המתמחה האם רוצה להאריך התמחות בחצי שנה ולעשות מדעי יסו
  .וחצי שנים 4לעשות מדעי יסוד ולסיים את ההתמחות תוך 

מי שאינו הולך למדעי יסוד ילך לשנה  –מויסייב העלה רעיון גם למדעי יסוד וגם לפלושיפ ' פרופ
  .אחר  ח"ביעיניים ב' לפלושיפ במח

  
בצורה  נותן ערך מוסף כמו לקרוא מאמר, מנסיון אישי שווה לעשות מדעי יסוד – קליינמן' דר

אם . נותן ערכים נוספים חשובים וחושב שכדאי לתת בחירה בין רוטציה ומדעי יסוד, ביקורתית
  .מדעי היסוד יהיו יותר טובים, תהיה מערכת מפקחת

  
מחקר בסיסי אין אפשרות לעשות לא . מנסיון אישי זה לא נעשה באופן רציני –  חוברס' פרופ

צריך לחקור במהלך כל תקופת ההתמחות ולא רק , צריך לוותר על זה, בחצי שנה ולא בשנה
  .חצי שנה במדעי יסוד

  
 –אם לא תהיה חשיפה . חושב שהחשיפה מאוד מאוד חשובה וזה מנסיון אישי – בן סימון' פרופ

  .לא יעסקו בזה בכלל
  
מי שכן הולך לעסוק חושבת כי .  למדעי יסוד חושבת שכן צריך לתת להם להיחשף – שגב' דר

  .וסיף חצי שנה נוספת של מדעי יסודצריך לה -יני בזה באופן רצ
  
חשוב לחשוף את המתמחים  . ב"בארץ ההתמחות יותר ארוכה מארה –  יפה -ויגננסקי ' דר
  .עי היסוד גם אם בסוף לא יהיה מדעניםלמד

  
  .צריכים מאוד להיזהר מלהאריך את ההתמחות כי גם ככה היא ארוכה מאוד  - לייבה' דר

אלא , ר את ההחלטה ליחסים בין מנהל המחלקה למתמחיםלא יכולים להשאי
  .אדמיניסטרטיביות

  
מי שפרסם מספיק מאמרים יוכל  ; צריך אולי להגמיש את הקריטריונים – מויסייב אלעד' דר

  .לקבל פטור ומי שלא פרסם יצטרך בכל זאת לעשות מדעי יסוד
בעד .  ללימודים וזה לא אמור להיות כךתקופת מדעי היסוד מנוצלת   - קרמר מיכל ' דר

אבל מי שבאמת רוצה לעסוק בזה צריך לשכנע שהולך לעשות , להשאיר את תקופת מדעי היסוד
  .משהו רציני ואמיתי

  
  

  :המלצת האיגוד
   

 אושנים במחלקת האם ושנה אחת של מדעי יסוד  4מתוכן : שנים 5משך ההתמחות יישאר 
  רוטציה במחלקת עיניים אחרת 

היום החובה היא ,  שנה אחרונה או באמצע ההתמחות, לא דובר על מתי תהיה שנת הסבב( 
  )להיות בשנה האחרונה במחלקת האם
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  סיכום כנס איגוד. 4
  : דיווח

  
  ₪  600,000 - מהכנס   ההכנסות

  ₪  580,000הוצאות                    
  ₪ 20,000          רווח בסך הכל

  
מבצע עמוד "שהוזמנו במהלך  ל "מרצים אורחים מחו 3עקב הזמנת  שורת הרווח קטנה יחסית

  . מרצים הסכימו להגיעה 3 ,וכשנגמר המבצע,  ואף אחד לא רצה להגיע לישראל "ענן
מבחינה פוליטית חשבנו שאין אפשרות להגיד למישהו מהם לא להגיע ועל כן הסכמנו 

  .ששלושתם יגיעו
  .ר ההוצאות לכל מרצה היו הרבה יותר גבוהותובסופו של דב לכל מרצה$  2,000הוקצבו 

  
לחברה ופעם  הסכם עם החברה המארגנת מכיוון שזו היתה פעם ראשונה  –בעיה נוספת 
  .ראשונה לנו

  
  המלצות ועדת כנסים לאחר ישיבת הסקת מסקנות 

  .כפי שחשבנו יום שישילא יתווסף ו 17.30  תהיהשעת סיום 
  .תהיה הרצאת אורח אחת בתוך הססיות

  ישופר – Previewחדר 
  .הקרנת ההרצאות מחוץ לאולמות לא היה יעיל ושמיש ולכן יבוטל

  .החוגים יהיו במקביל
ובססיות המשותפות יותר הצגות עבודות נות ססיות חוגים יותר פאנלים והרצאות מוזמב

  מדעיות של חברי האיגוד
  .הפניות יעשו מספיק זמן מראשבשנה הבאה  –בחירת ההרצאות המדעיות 

מדעית שהיתה אמורה לעזור לו ולהחליט איזו  ראשי החוגים בחרו ועדה –וועדות מדעיות 
האבסטרקטים נשלחו עם שמות בתי נעשתה טעות שלא תחזור בשנה הבאה ו. הרצאה לקבל

  .והיתה תחושה שנבחרו הרצאות בהתאם לשמות המרצים ולבתי החולים חולים ושמות מרצים
  .לא רואים צורך בועדת צדק אם הכל יתבצע בצורה שקופהשהרושם של חברי ועדת הכנסים 

  
  
 אבל גם טבלת צדק מבקש שתהיה וועדה מדעית ופנו אליו בריסקו הביע דעתו וממה ששמע ' דר

  .מכל רחבי הארץ
  
  .הכי טוב שיכול להיות שהעבודות יהיו ללא שמות –שגב ' דר

  
לא יכולים חלקם , מהפריפריהצדק כי אנשים טבלת יות סיגל חושבת שכן צריכה לה' פרופ

אם לא נעודד , כמו המכונים הגדולים מהמרכז שיש להם משאבים להציג עבודה ברמה גבוהה
  .שיבואו להציג יווצרו תחושות של קיפוח בין אם צודקים או לא

  .מטרת הכנס היא מטרה מדעית וקלינית אבל יש גם מטרה נוספת לשמוע אחד את השני
  

  .ת אגף של הצגת פוסטריםברטוב מציע לעשו' פרופ
  

  .ו מעט אנשים שיבואולבנטשיין חושבת שזה רעיון טוב שיהיו פוסטרים גם אם יהי' פרופ
  
כדאי לשים את הפוסטרים אפילו לשנה אחת של נסיון על מנת שייראו שכן מנסים  –קרמר ' דר

  .לתת לכולם מקום להציג
  
עליב שאת העבודות הפחות טובות הזה עולה הרבה כסף והוא אפילו מהנסיון  –לייבה ' דר

  .ישימו בפוסטרים
  

  , מנסיון בחקר העין כל נושא הפוסטרים הוא דבר יקר גם לאיגוד וגם למציג – חוברס' פרופ
  .הכיוון הוא להוריד את זה
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, עבודות 10שלחו רק , ים הכי בולטיםנושאאחד הנושא כמו קטרקט שהוא  –קליינמן ' דר
  .כך שלא רואה צורך בפוסטרים אנשים לא שלחו בכלל עבודות

  
לשים את המסכים עולה הרבה כסף וזה לא שווה את זה כי   –צדוק בתגובה לפוסטרים ' דר

  .אנשים לא ממש מתייחסים לזה
  .עלה רעיון על הצגת פוסטרים באתר האינטרנט של האיגוד

  
  .מהעבודות חלקן מהפריפריה 60%התקבלו בוועדת קרנית  –שגב ' דר

  
  .פשוטים CASE REPORTלא לתת מקום להרבה  –קי יפה ויגננס' דר

  
היו , זו היתה שנה ראשונה שהכנס היה בפורמט כזה ואנשים לא התארגנו לזה –קרמר ' דר

לכן צריך לזכור שזו שנה ראשונה ובשנה הבאה ידעו לאן , רגילים לכנסים ברמת הפורמט הישן
  .מגיעים

  :סיכום הנושא
יתבצע בירור עלות הארכת הכנס , על החברה המארגנתבמסגרת המכרז ,לגבי משך הכנס

  מיומיים לשלושה  ובהתאם למחיר ייקבע משך הכנס
יוקפד על העברת התקצירים ללא שמות המחברים וכל ועדה תבחר את -לגבי בחירת ההרצאות

  ההרצאות לפי תכנן שאר המסקנות של ועדת כנסים יישומו כפי שהוצגו
  
  
  גים הגבלת כניסה לפגישות החו. 5
  

  .שהיו חברים בשנים קודמות ולא נרשמו השנה 207, חברים באיגוד  408סך הכל 
  .חברים נלווים באיגוד 21

 להביע את דעתם , לגרום להם להיות מעורבים באיגוד, אנו מעוניינים לחבר את האנשים לאיגוד
  . ולשלם את מיסי האיגוד

  .ברי האיגודאנו מתכוונים להגביל את הכניסה לחוגים רק לח, לפיכך
  .לנלווים בינתיים לא נגביל כניסה

  
  .י"חייב להיות חבר הר, מי שרוצה להיות חבר איגוד, י"בהתאם לתקנון של הר

  .י  כך שזה לא יהיה תנאי הכרחי"אנו מעוניינים להפריד את החברות באיגוד מהחברות בהר
  .ד לדיני חברות שיתחיל לטפל בנושא זה"אנו מתכוונים לפנות לעו

והם לא מוכנים לזה משום שאין , י"לים לא יכולים להיות חברים באיגוד ללא חברות בהרחיי
  .י"להם שום ייתרון בהיותם חברים בהר

  
  .ולפעול כאיגוד עצמאי י "בשלב הבא אנו מעוניינים להתנתק לחלוטין מהר

  
סגרת מציע לנסות לשמור על המ, י בתקופה האחרונה"למרות ההתנהלויות בהר –ברטוב ' פרופ

  .הארגונית כי יש לזה חשיבות לאורך זמן
י שיציג מה החסרונות ומה "מציע לבדוק לעומק ולהביא לישיבה הבאה נציג הר –בריסקו ' דר

   .י"היתרונות בכך שנשאר או נתנתק מהר
מה שאנו מבקשים זו הסכמה מחברי המועצה . י אנו רק נרוויח"מההתנתקות מהר –לייבה ' דר

לבדוק מה היתרונות ומה החסרונות שהכספים של האיגוד לא יעברו דרך ד על מנת "לקחת עו
  .י כך שתהיה קופה של האיגוד"הר
להפריד את החברות באיגוד מהחברות נבדוק אפשרות בשלב הראשון אנו : סיכום  –צדוק ' דר
  י"בהר

י ולהתנהל כעמותה נפרדת כמו איגוד "אחר כך נבדוק אפשרות להתנתק כאיגוד מהר
  .די ם והקרדיולוגיםהאורטופ

  .הנתונים יוצגו בישיבת המועצה הבאה 
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   חסויות איגוד לכנסים . 6
  

הנושא עבר , הוצאות הכספיותבתכנים ולא בהאיגוד נותן חסויות לכנסים ללא מעורבות לא 
יהיה בועד האיגוד ומה שסוכם שהאיגוד ייתן חסויות לכנסים בתנאי שנציג האיגוד 

  .יש ניהול כספי נכוןלוודא שהמארגנת על מנת בועדה  מדווח /מעורב
  

לא מוכנה שיהיה נציג , לדעתה החלטה זו הנה רצון להשתלטות וזה מיותר –לבנשטיין ' פרופ
  .האיגוד בועדה מארגנת בכנסים שלה

לייבה לא הסכימו ' צדוק ודר' בנוסף טוענת שבעבר ארגנה כנס ופנתה לקבלת חסות האיגוד ודר
  .ב בלי שהאיגוד יקבל כסףשהאיגוד יהיה מעור

  
לבנשטיין העלתה ואת הטענה כי פנתה ' שוללים לחלוטין את מה שפרופ –לייבה ' צדוק ודר' דר

לייבה הם מעולם ' צדוק ודר' לדברי דר. אליהם לקבלת חסות איגוד והאיגוד כביכול ביקש כסף
כי המדובר רק  הסבירו שוב .לא היה ולא נבראלא ביקשו כסף בעבור חסות האיגוד והנושא 

כל טענות חברי , בשקיפות כספית שכן ברגע שהאיגוד נותן חסות והוא המפרסם את הכנס
  האיגוד לגבי הכנס מופנות לועד האיגוד

  
כי נזכרה  שהתקופה שהיא ארגנה   את הכנס היתה תקופת כהונתו של לבנטשיין התנצלה ' פרופ

  וועד אחר 
  .עושה רק טוב לאיגוד בריסקו חושב שזה שהאיגוד נותן חסות' דר

  
, ומבקשים בו את חסות האיגוד, כל עוד מדובר בכנס בתשלום  : לאחר דיון סוער הוסכם כי

  .ח הוצאות והכנסות"דו  מבקש לקבל האיגוד
  
  

    
  
  

  
  2014/13/ -פגישת הועד הבאה תתקיים ב


