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 בהסתדרות הרפואית בישראל האיגוד הנוירולוגי :לכבוד

 הנדון: הצמדת קיצור התורנויות בנוירולוגיה לקיצור התורניות ברפואה פנימית

לאור מתווה קיצור התורנויות שגובש בשבועות האחרונים, אנו רואים צורך דחוף להבהיר מספר נקודות 

 עקרוניות. 

 הנוירולוגיה את פניו משתי סיבות עיקריות:בעשור האחרון שינה מקצוע  -

o בתקנון לעליה  ,נטל הולך וגובר של תחלואה נוירולוגית בכלל, ותחלואת שבץ מח בפרט

 בתוחלת החיים.

o  .התקדמות משמעותית ביכולת לטפל בשבץ מוח ובמצבי חירום נוירולוגיים אחרים 

עם מקדמי שחיקה ועומס שאינם נופלים  אקוטי למקצועהשינויים האלה הפכו את הנוירולוגיה  -

 מרפואה פנימית ורפואה דחופה ויתכן שאף עולים עליהם.

כיום, אקלים העבודה, תמהיל החולים, מורכבותם וקצב התחלפותם במחלקות הנוירולוגיות דומה  -

טיפול נמרץ  /למחלקה פנימית. במחלקות נוירולוגיות רבות בארץ ישנה גם יחידה לטיפול מוגבר 

 עם חולים מונשמים. רולוגינוי

, בניגוד לתורן הפנימאי, התורן הנוירולוגי נותן מענה הן למחלקת האשפוז והן דמיון זה למרות -

למטופלים במיון וביתר מחלקות בית החולים. רובם ככולם של המקרים בתורנות הם דחופים, 

 . והתורן נדרש לתת מענה מהיר בקבועי זמן קצרים מאוד בניהול מצבי חירום

עומס קיצוני זה גרם בשנים האחרונות למספר מחלקות נוירולוגיות בארץ להעלות ביוזמתן את מספר  -

. גם לאחר התוספת אין עוררין כי נטל התורנות הנוירולוגית כבד 24/7לשני תורנים  התורנים בלילה

 לפחות כמו נטל תורנות רופא פנימאי או תורן במחלקה לרפואה דחופה, אם לא יותר מכך.

 לוגיה יעבדו שכם אל שכםולאור כך, לא ייתכן מצב שבו מתמחה ברפואה פנימית ומתמחה בנויר

, 0800ואילו השני בשעה  1600, כאשר האחד התחיל את התורנות בשעה במחלקות לרפואה דחופה

 בעוד שניהם יסיימו באותו הזמן ביום למחרת.

ה יבאופן משמעותי בשנים הקרובות עקב העליבישראל ישנו מחסור גדול בנוירולוגים, הצפוי להחמיר  -

 של נוירולוגים רבים.  ופרישתם לגמלאותבתחלואה הנוירולוגית, 

 על אף מאמצים רבים בתחום, קיים קושי בגיוס כמות מספקת של מתמחים חדשים. -

-עלולה להביא להחמרה, דה ובכל פעימה, מתווה קיצור תורנויותכל הכללת מקצוע הנוירולוגיה ב-אי -

 מורליזציה בקרב מתמחים בנוירולוגיה ואף לצעדי מחאה.

אנו דורשים להצמיד לאלתר את מקצוע הנוירולוגיה לרפואה פנימית ורפואה דחופה, נוכח כל האמור לעיל: 

. כל מתווה שיכלול רפואה פנימית ורפואה דחופה, ללא נוירולוגיה, בכל מתווה קיצור תורנויות ובכל פעימה

 בוטה מעומס ומורכבות התורנויות הנוירולוגיות ולא נוכל להסכים לו. הינו בגדר התעלמות

 
 בכבוד רב, 

 
  על החתום:
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 מתמחים
 שיבא

 ד"ר עינת שקד
 ד"ר טל דוידי

 ד"ר נדב קלדרון
 ד"ר רוני לבנשטיין

 ד"ר שירה בן דור
 ד"ר דניאלה זוהר
 ד"ר ניתאי ויינברג
 ד"ר וסים בויראת

 ד"ר בלה חרש
 ד"ר אוריאל פניג

 ד"ר אייל מעוז
 ד"ר שרה וייס

 ד"ר ארז מגיאל
 ד"ר קרן אלטמן

 ד"ר אלכסנדרה סומינסקי
 ד"ר צביה פיי כרמון

 ד"ר קובי דאבוש
 ד"ר מיילם אלתיתי

 
 איכילוב

 ד"ר אביה אברמוביץ פוקס
 ד"ר טליה נתן

 ד"ר דביר פן
 ד"ר אביבה אלפרנס

 ד"ר גדי מעין
 ד"ר דרור שיר
 ד"ר יהל סגל

 ד"ר מחמד הווארי
 ד"ר אליזבטה פוסטבויט

 ד"ר דן מיליקובסקי
 ד"ר נגה סימנטוב
 ד"ר דוד קרביצקי

 ד"ר דנה לבוב
 ד"ר ראובן אבידן

 ד"ר נעם פליק
 ד"ר אופיר לוי

 
 ן )בילינסון(המרכז הרפואי רבי

 ד"ר תסנים קב
 ד"ר מאור מרמלשטיין

 ד"ר לירון פרנקן
 ד"ר דן בידרקו

 ד"ר ענבר צור מנדובסקי
 ד"ר יונתן נפתלי
 ד"ר קשת פרדו

 ד"ר מעין בן קולר
 ד"ר אסף טולוקובסקי

 ד"ר מיכל גירון
 
 
 
 

 כרמל
 ד"ר מהא חוראני

 ד"ר עלי אבו סאלח
 ד"ר עדי שמש

 ד"ר ניבין הלון
 ד"ר נטע קוגלמן

 בשארהד"ר היא 
 ד"ר אמיר רואשדה

  
 זיו

 ד"ר חליל דראוושה
 ד"ר טארק מנסור

 ד"ר עלא קאדרי
 ד"ר דיא עבד אלולי

 ד"ר ג'עבה תאמר
 ד"ר וליד אמי שאהין

 
 וולפסון

 ד"ר ראיד קפעיתי
 ד"ר מגד זייד

 ד"ר סמיר אדקידק
 ד"ר מוחמד אבו גנאם

  
 הדסה

 ד"ר בני אוליאל
 ד"ר נתניאל ריין

 ד"ר פאטמה שלבי
 קטי בן ציוןד"ר 

 ד"ר טלי קורן
 ד"ר טארק קעדאן

 ד"ר רועי דיין
 ד"ר צליל שיפמן

 ד"ר ג'ד מג'אדלה
 

 שערי צדק
 ד"ר אבו דלו רמי

 ד"ר אמיר גנאח
 לאפי-ד"ר מאלק אבו

 ד"ר יוסף שכטר
  ד"ר מיכל כהן

 
 אסותא

 ד"ר שחר ברוק
 ד"ר הילאל נאשף
 ד"ר דניאל ג׳ריס

 ד"ר עדן עיני ארברבוי
 אביזובד"ר רועי 

 
 הלל יפה

 ד"ר לאוב אדם
 ד"ר טארק אבו ריא
 ד"ר אבו ליל מוחמד

 ד"ר בינר דרור

 
 סורוקה

 ד"ר נדב חרדים 
 ד"ר רוואן קעאדן 

 ד"ר עלא בשיר 
 ד"ר יהודית נוסגורודצקי

 ד"ר קסניה שבד
 ד"ר מיה לוי

 ד"ר נועה ורדי דבש
 

 שמיר -אסף הרופא
 ד"ר גלעד קינן

 ד"ר נתאי שמעון 
 ד"ר נטע אג'אג'ני 

 ד"ר אחמד חדיג'ה 
 

 פוריה
 ד"ר מוחמד חסן

 ד"ר לואי דראושה
 נח'לה נח'להד"ר 

 
 מאיר

 ד"ר נופר פרנקל מנצור
 ד"ר סלים מנסור

 ד"ר מאי שכן טוב
 ד"ר אביב גור

 ד"ר הדיל כנעני
 ד"ר הנאדי נאסר

  
 קפלן

 ד"ר דניאלה סער
 ד"ר מהדי עראר

 ד"ר רוסלן יודילביץ
 ד"ר אוולין אנדרש

 ד"ר יואב ליפקין
 ד"ר נדז'דה )נדיה( חמליוב

 ד"ר פנקר דלית
 ד''ר דניס גרים

  
 רמב"ם

 ד"ר מרק קטסון
 ד"ר אינה סנדרובה
 ד"ר מליסה גרסיה

 ד"ר עידו רוזנר
 ד"ר יונתן דנין

 ד"ר חן בוקסבאום
 ד"ר איריס הלר
 ד"ר נעם בוסק
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  בכירים

 
 הדסה

פרופ' דנה אקשטיין מנהלת 
 המחלקה

 שי רוזנברגד"ר 
 עודד אברמסקיד"ר 
 מרדכי מידוודובסקיד"ר 
 אדוארד לינצקיד"ר 

 פרופ' תמיר בן חור
 פרופ' רונן לקר

 ד"ר מרק גוטקין
 ד"ר נטע לוין

 ד"ר עדי ועקנין
 ד"ר שחר ארזי

 ד"ר דוד ארקדיר
 ד"ר שלומציון כהנא

 ד"ר יוסי לרנר
 ד"ר דיה דופש

 ד"ר נור אלדין יגמור
 ד"ר מקס באוור

 ד"ר חן מקרנץ
 ד"ר שי רוזנברג

 ד"ר עודד אברמסקי
 מידוודובסקיד"ר מרדכי 

 ד"ר אדוארד לינצקי
  

  פוריה
 ד"ר ניזאר חוראני
 ד"ר לב שורניקוב

 ד"ר נטליה צ'סניק
 ד"ר אולג יונב

 
 שערי צדק

 פרופ' נתן בורנשטיין, מנהל
 מערך המוח

ד"ר רוני אייכל, מנהל 
 המחלקה לנוירולוגיה

 ד"ר סטפן מאוסבך
 
 
 
 
 

 
 

 זיו
 ר סמעאן נעים"ד
 פאדיר שבאט "ד
 

 כרמל
 ד"ר סיון בלוך, מנהלת מחלקה

 ד"ר נופר מסיקה
 ד"ר אסף אנגל

 
 הלל יפה

 ד"ר ירון ריבר, מנהל המחלקה
ד"ר סרג'יו שבתאי, מנהל 

 יחידת שבץ מוחי
 ד"ר עדי אלדר

 ד"ר נטליה בדנרצ'יק
 ד"ר ילנה סקריפאי

 
 איכילוב

פרופ' ניר גלעדי, מנהל המערך 
 הנוירולוגי

ד"ר חן הלוי מנהל המחלקה 
 שבץ -לנוירולוגיה 

ד"ר אבי גדות מנהל המחלקה 
 לנוירולוגיה כללית
 ד"ר אמנון מוסק 

 פרופ' טניה גורביץ'
 פרופ' ויויאן דרורי

 ד"ר פיראס פאהום
 ד"ר נועה ברגמן
 ד"ר ג׳רמי מולד

 ד"ר אסטל סיימן
 ד"ר אבנר טאלר

 ד"ר אחינועם סוחר
 ד"ר יפתח בירן

 ד"ר נורית עומר
 ד"ר יערה פיינמסר

 ד"ר לילך גולדשטיין
 ד"ר איתי לושי

 ד"ר פנינה פונגר
 ד"ר עופר רוטשילד

 ד"ר יואב פיורה
 ד"ר אהוד זלצר

 

 אסותא
ד"ר סאלו חרץ, מנהל 

 המחלקה
 ד"ר רום מנדל

 
 שיבא

מנהל , פרופ' יואב צ'פמן
 המערך הנוירולוגי

מנהל מחלקת , ד"ר דוד אוריון
 נוירולוגיה שבץ

 ד"ר איתמר גנמור
 ד"ר סער אניס

 ד"ר גבי ליכטנשטיין
 ד"ר זאב איזקסון
 ד"ר מירב בן דוד

 
 המרכז הרפואי רבין

פרופ' איתן אוריאל, מנהל 
 המחלקה

 פרופ' רות ג'ילדטי
 ד"ר מרק הלמן

 ד"ר רני ברנע
 ד"ר מיכאל פינדלר

 ד"ר יונתן ריינר
 ירקוני-ד"ר עדי וילף

 ד"ר תאיר אלון
 ד"ר רן בראונר

 ד"ר אופיר קרת
 ד"ר אבי פלנר

 ד"ר פליקס בנינגר
 ד"ר אילן גולדברג

 ד"ר אלכס חלטובסקי
 ד"ר ילנה קוגן

 ד"ר אמיר גליק
 ד"ר שלומי פרץ

 ד"ר צחי פרידמן
 

 סורוקה
ד"ר ענת חורב, מנהלת יחידת 

 וצנתורי מוחמוחי שבץ 
 קד"ר יאיר זלוטני

 ד"ר יאנה מצ'ניק סטין 
 ד"ר מוהנד עאסלה 
ד"ר מייקל סטאר 

 


