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שבמסע אני גאה  .2015-2018יו"ר של איגוד הפסיכיאטריה בישראל בשנים ההיה לי לכבוד להיות 

שדוגמה זו  תי בסיפוקיוראיותר ממועמד אחד של בחירות עם הבחירות שלי החזרתי את המסורת 

 יעוררובחירות ליו"ר הסניפים והוועדים ה גםבעתיד שאני מקווה  .2018ל עצמה גם בבחירות עחזרה 

שנוכל להביא את מגוון הדעות והאנרגיות הגדולות שקיימות  ךכ ,ועמדיםמעניין שיגרום לריבוי 

 של הוועד הארצי.והדיונים במקצוע שלנו גם לתוך הישיבות 

כעורך ל איגוד הפסיכיאטריה, שחזר ותיפקד שלפרופ' חיים קנובלר, מייסד האתר  ני רוצה להודותא

 ופורהינקו. פרופ' קנובלר היה עורך יוזם  יוליאןל פרופ' שהאתר לאחר פטירתו הפתאומית והמצערת 

 שהאתר . תקוותי היאעם גיבוי מדעי וף מאמרים ודיון מעמיקרצימאפשרת והפלטפורמה של האתר 

 .ודגמשיך להיות פורום מרכזי לכל חברי האיי

  .של האיגוד יו"ר ועדת האתיקהכראל שטראוס שכיהן במשך כל הקדנציה שלי ישלפרופ'  תודה גם

 וגםמול החברים  גורם אכיפהעל כללי האתיקה גם כ תשומראיגוד הפסיכיאטריה וועדת האתיקה של 

  כשומר על זכויות החברים מול האשמות שווא. 

 Israel Journal of Psychiatryהאיגוד  פרופ' שטראוס לפי בקשתי גם קיבל על עצמו להפוך את עיתון

ד העורך האגדי פרופ' דו בניהולו שלאונליין לאחר תקופה ארוכה שהעיתון יצא בדפוס לעיתון 

של  תואמת את המגמה הנוכחיתלאיגוד כסף רב ו כהחס לדיגיטלי. הפיכת העיתון ממודפס גרינברג

 כלל העיתונות המדעית העולמית.

ביסודו של פרופ' חגי  , חברת בת שלנופסיכיאטריה בקהילהבמהלך כהונתי הלכה ופרחה החברה ל

, יות איגוד של כלל הפסיכיאטריםלהעידו לוריא כיו"ר. תקוותי שהאיגוד ימשיך  חרמש וכיום עם ד"ר

 בתי חולים  ופסיכיאטריה בקהילה גם יחד. פסיכיאטרים של 

יה. כולנו פסיכיאטרבעיית מחסור המתמחים ל Plan B שלוש השנים האחרונות ניסיתי לגבשבמשך 

 ליבי. אני תומך בכל פסיכיאטרייםהחולים ההמצוקה של בתי המחסור במתמחים ו מכירים את 

שמוקדשים העלאה באחוזי התוצר הלאומי הגולמי במאמציו של יורשי בתפקיד ד"ר צבי פישל לדרוש 

של פורום האיגודים י בישיבות רבות ומהשתתפותלפסיכיאטריה. אך מקריאתי את העיתון כל בוקר 

, את התיאורים של המצוקה ברפואה פנימית, בפגיות, במחלקות הכירורגיות וכו'שם בהר"י ושמיעתי 

 :Plan B לגבש ילכן ניסית אני לא חושב שיש סיכוי למהלך זה. לצערי

פסיכותרפיה, ה, נוירוביולוגיאני חושב שמקצוע הפסיכיאטריה דורש ידע נרחב במגוון תחומים: 

את מסיימי אנחנו חייבים לקבל להתמחות  לכן. עודוקבוצתי, פילוסופיה ואתיקה  פרמקולוגיה, טיפול 

גם מענקים מיוחדים" בלבד. אני ים. מטרה זאת לא תושג לדעתי ע"י "רפואה הכי טובים והכי מוכשרה

בתי החולים כמעט שבו המתמחה מתפקד בכל  למצב הנוכחיחושב שמטרה זו מנוגדת בטווח הארוך 

על  . לדעתי בעתיד נצטרך לבנות מחלקות פסיכיאטריותשל העבודה היומיומיתמידה כבסיס הפיר

ולצמצם את ההתמחות  ,אירופה ובארה"ברוב המקומות בכמו שעושים ב ,דבבל של מומחיםבסיס 

להישאר לא יוכלו  המתמחיםאד. רוב התמחות ברמה גבוהה מ שיאפשרולמחלקות נבחרות בלבד 

 יצאו לקהילהשהם תמחים ידעו מראש מליצור מצב שבו רוב הנצטרך  .לכל חייהםברפואת בית חולים 

( Plan Bתוכנית זו ) תמומן ע"י קופות החולים. םואולי התמחות ,או למחלקות  לא מוכרות להתמחות

בעתיד  למקרה שלא נצליח להשיגאך אני מציע לשמור אותה במגירה  ציה שלי,נלא התקבלה בקד

 .למודל הנוכחי משאבים נוספים

בודינגר לירון אני משאיר בלב שקט את הנהגת המקצוע שלנו ליו"ר הנכנס ד"ר צבי פישל, לד"ר 

 !חל להם בהצלחהומא החדשה רית ולד"ר מרינה קופצ'יק המזכירההגזב
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