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 לכבוד

 , בכירורגיה כלליתחים מתמחות ומתמ

 

 שלום רב

 

 המתמחיםשל קבוצת , התקשורתבכל אמצעי  ,למסע מתוכנן היטבאנו עדים בחודשים האחרונים 

 הדורשים לקצר את משך התורנות. , מרשם

ומובילי דעה  תקשורתאנשי לחיבוק ועידוד כן וזוכה לאהדה רבה בציבור , המתוקשר היטב, מסעה

 . ואף אחרים

השפעת קיצור התורנות על ההוראה נושא את  לדעה אחרת, או כזו המבקשת לשקו, לצערי

  ועורכיהם. ע"י הכתבים נדחיתואפילו בכובד ראש, לא נשמעת וההכשרה, 

בדרך  היא העיקר. המטרה, לא משנה ואופייהאל היעד הדרך ניכר כי ובמסע  כספים רבים הושקעו

 . עקוף כל סמכותכל מוסכמה ולכופף לניתן לנצל כל תרגיל, לזרוק אבן לכל באר,  אל המטרה

  מהלך אין משמעות. ולמשמעות ה לא משנה הדרך העיקר שהתורנות תתקצר

היטב את ממצה יכר הבימה שהושמע בהפגנה בכ ..."!!!עמנו עוד השבוע היפגשו "ביבי וגנץהמשפט 

 אופי המאבק. 

וחסימת הדעה האחרת מקומם ולדעתי  ם במסע המתוקשראמצעים רבימאמצים ואין ספק שהושקעו 

 .נדון בהמשךניתן את הדעת ועליה עוד  .בשערורייהאף גובל 

 -על הציבורים לכות אימכותרות המה, לכאורה, מנצלים המשווקיםהמתוקשר במסע 

 מהאוכלוסייהיותר , "המתמחים מעורבים בתאונות דרכים ""עייפות = טעות", "התמותה עולה

ועוד ואפילו פגיעות ספורט, השמנה, עישון , "מתמחים חולים במחלות הקשורות בעייפות" הרגילה"

 קצועות הרפואה. לעייפות מהתורנויות המתישות במחולין יוחסו מיני 

 .תםיטמרשם שינו את ש



הוצגו בפני הפכו כלי ומתמחים של כולל בריאותיים( , )מתחומים רבים במצוקותיהםמניפולציות כעת 

 . מתמחיםנשי שיווק מקצועיים אהציבור באופן שבו רק 

מעשה הוא , היחצ"נימסע ככל שיהיו, ב אמתיותמתמחים, כי השימוש במצוקות אני מסרב להאמין 

ת הרפואה היא משאת חייהם או לפחושו מתמחים שבחרו במקצוע הרפואה כיעוד בחייםשל ופרי 

 לשימוש ציני בנתונים. ולא של מומחים לשיווק שלהם אין גבול התחום בו בחרו לעבוד

 . זכור לנו היטבשל נציגי מרשם  בתקשורת במניפולציותשימוש 

 ההצהרה מהעבר שטענה כי "חולים מתים במיון משום שהבכירים לא באים בלילה לבית החולים" את 

 לא שכחנו.עדיין 

רק , כלשון השיר, כילציין נציגי מרשם, , לכאורה, שוכחים, בעולםבהביאם מבואות משיטות עבודה 

  – בישראל

מנוצלות ות ואלו המתמחים יוצאים לרוטציההתמחות,  מהלךבתמחים נהנים מיציאה למחקר המ

ופשות שנתיות )כפי שמנחה החוק(, המתמחים יוצאים חיוצאים להמתמחים  ות,לבחינ ללימודים

כשל בבחינת שנ, מתמחה ולא מחוץ למניין חודשי ההתמחות במהלך ההתמחותלבחינות ההסמכה 

להיות מפוטר הסמכה יכול לגשת אליה פעמיים, שלוש, ארבע ואפילו חמש פעמים, מתמחה לא יכול 

"רק שהם פרטים רבים  ועוד בחלוף שנתיים מתחילת ההתמחות )לא קיים במקצועות אחרים(

 נשכחו לציון במהלך המסע המתוקשר. ומיטיבים עם המתמחים אך בישראל" 

לא בוחלים נציגי מרשם להציג את פרק ל אותן הטבות ייחודיות להתמחויות בישראלמרות כל 

 כעבדים נרצעים למנהלי המחלקות. ת המתמחים ההתמחות כעבדות וא

 : נציגי מרשם לכת והפיצו מסמך שכותרתואמש הרחיקו 

  .התורנויות במקצועות הכירורגיים" וקיצור"קווים מנחים לשיפור ההכשרה 

נה חוסר ההב. סחיועל חוסר מקצועיות והבנה של מנ המסמך מעורר מספר תהיות ומלמד בעיקר

"שיפור ההכשרה" עם בשורה אחת של , כפפהה של המסמך. בכותרתו גלומה כבר  והמקצועיות

נושא ובוודאי לא ם מעורים ב" ב"מקצועות הכירורגיים" מלמדת כי מנסחי המסמך אינקיצור התורנויות"

  ני.בהשפעות של חלקי המשפט האחד על הש

ת את שיפור ההוראה לקיצור התורנויות. ולו עדות אחת בספרות הדנה בחינוך רפואי המייחסאין 

כי התערבות ורגולציה בשעות , מעל כל של ספק מדעי, הוכיחו מבוססותו ך הוא, עדויות רבותנהפו

 . לפגיעה חמורה בהכשרהמביאה עבודת המתמחים 

 להשיב אתהיום מבקשים , מתמחיםעבודה של בהם כפו רגולציה בשעות , רבים בעולםבמקומות 

 . ורהגלגל לאח

 -מנהלי מחלקות אינם מקבלים לעבודה מומחים צעירים ללא שהשלימו השתלמות, רה"ב לדוגמאאב

יהם דיה בכדי להפקיד ביד אינה טובה המציאות מלמדת כי הכשרתם של המומחים הצעירים. על

  השתלמות העל מגשרת על הפער.חולים באופן עצמאי. 



שעות(  16, 12, 8)או מודל לתורנות קצרה  /יצור התורנות ואין ולו מסמך אחד בספרות המלמד כי ק

  מיטיב עם החולה ו/או המתמחה עצמו.

במסע אליו של נציגי מרשם משאת נפשם  הייתהכי קיצור התורנות פרט קטן לא מוזכר במסמך והוא 

"איכות ההתמחות" הופכת כלי , לראשונהשכותרתו בפניכם ובמסמך , פתאום לפתע, ורק כעתיצאו 

 נוסף במשחק. 

  להגנה על ההתמחות ואיכותה במקביל לקיצור התורנות!גם אים כעת מרשם יוצ

את  יחריב, התקינה הנוכחית ומבנה המחלקותכנראה שההבנה כי קיצור התורנויות, במתכונת 

 תודעתם. ל תראל מחלחלההתמחויות ביש

 . ההתמחות במקצועות הכירורגיים בכלל ובכירורגיה הכללית בפרט אינה קלה

קורצו מחומר שונה הכללית בפרט  מקצוע כירורגי בכלל ובכירורגיהב מחים הבוחרים בהתמחותהמת

 האחרים. ההתמחות מעמיתיהם במקצועות 

במקצועות ההתמחות  ות מהמתמחים במקצועות הכירורגים שונות מהדרישות מעמיתיהםהדריש

לתמורה ובכלל מהמקצוע הכירורגי אינה ברת השוואה  אך התמורה מההתמחותהאחרים 

  -מהמקצועות האחרים

 . לאורך אשפוזו ומעבר ודואג לו מכיר את החולה על בוריובכירורגיה תמחה המ

מסוגל לבחור חלופה טיפולית ממגוון רחב של ו המחלה לפנים ולפנימכיר את המתמחה בכירורגיה 

 . אפשרויות

 . מהלך שיביא מזור לחולה, הניתוח בחדר ,מסוגל להוציא לפעולהמתמחה בכירורגיה 

 מתמחים במקצועות הכירורגיים. העומדת רק לזו זכות 

של  ספה. אנחנו למשך כמעט ארבע שנים עומל צוות באיגוד הכירורגים על שיפור ההתמחותב

רווחת המתמחה נלקחה בחשבון בכל השינויים בהתמחויות במדינת ישראל. , מהפכה, לא פחות

מצוקת  ההתמחות אלא לשפרה. לא לפגוע בהכשרה במהלךרה מטבבקפידה ונו חצעו ונבשהו

קיצור או ללקיצור ההתמחות, , באופן נמרץ, אנו פועלים ךהר"י ושכהמתמחים מוכרת באיגוד ואף ב

יצירת מסלולי בחירה לם במחלקה, מתמחיחה לחישוב מספר שימוש בנוסוהפצה לביטול הסטג', 

הנגשת חומר לפר לעוזרי רופא, הקמתו לאלתר של בית סלבהתמחות למחקר או השתלמויות על, 

סימאלי שמתמחה יוכל מספר תורניות מקבחוק של , קביעהל, 24/7לימוד באופן מקוון במתכונת 

לפגוע עם המתמחה אך לא  להיטיבעשות וקביעת התקינה בהתאם ועוד ועוד ועוד שינויים הבאים ל

  התמחות.ב

הכירורגים ומוסדותיו אני קורא במכתבי זה לכל המתמחים בכירורגיה כללית לשים מבטחם באיגוד 

למסע יחצנות  להיתפסולהמתין לשינויים שיחולו בהתמחות ולטובת ההכשרה ורווחת המתמחים ולא 

גורמים האחראים, היראה בפני לא מורא וללא לבתורנות וכעת גם בהתמחות שימוש ציני העושה 

 .בחוק, על מוסד ההתמחות



 , פרופ' יורם קלוגר

  יו"ר איגוד הכירורגים

     

  


