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חברים וחברות,
מבקשים לעדכן אתכם במספר נושאים המצויים על סדר היום של האיגוד בתקופה זו.

מתווה לקיצור תורנויות המתמחים
בהמשך להחלטה של שר הבריאות על קיצור תורנויות המתמחים ,השבוע עתידה להתכנס לראשונה ועדת
היישום למתווה שגובש .על פי המתווה ,בשלב הראשון יקוצרו התורנויות ב 10-בתי חולים בפריפריה ובהמשך
הקיצור יהיה לפי מחלקות ובכל בתי החולים בארץ.
הועדה ,בראשות המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ,ד"ר ספי מנדלוביץ מונה  24חברים בהם נציגי משרד
הבריאות ,הר"י והנהלות בתי החולים והיא נדרשת להציג מסקנות ביניים בסוף חודש ינואר  .'22האיגוד שומר
על עמדתו לפיה קיצור התורנויות נדרש ונכון בעת הזו אולם כל שינוי בשיטת העבודה במחלקות הפנימיות
מחייב קודם כל יישום מלא של המלצות ועדת טור כספא בנוגע לתקינה ואיוש כוח האדם במחלקות .בנוסף
לכך ,אסור שתהיה פגיעה בשכר התמחיםובתכנית ההתמחות.
את האיגוד ייצג בועדה פרופ' נמרוד מימון ,מנהל החטיבה הפנימית בסורוקה ומזכיר האיגוד .הישג זה הושג
בהתעקשות יתרה מצידנו ואנו האיגוד היחיד עם נציגות בקרב חברי הועדה.
בשלב זה ,כחלק מההערכות לדיונים בועדה ,אנו עוסקים ,יחד עם הר"י ,במיפוי כח האדם והמשימות
במחלקות בעשרת בתי החולים בהם תתחיל התכנית .נשמח להמשך שיתוף הפעולה מצידכם באיסוף
הנתונים.
ככל שיתקדמו דיוני הועדה אנו נעדכן על ההתפתחויות ועל מתווה היישום המתגבש.

חוק ההתחשבנות בין בת החולים וקופות החולים לשנים 2021-2025
כחלק מאישור תקציב המדינה עבר גם חוק ההתחשבנות (חוק הקאפ) לשנים הקרובות .החוק מכיל ,בפעם
הראשונה ,פרק יעודי המתייחס באופן בלעדי למחלקות הפנימיות .החוק קובע הפעלה של מודל לתמרוץ
הנהלות בתי החולים להשקעה במחלקות הפנימיות .המודל יתבסס על מדדי איכות לפיהם ימדדו בתי החולים
במישרים המעידים על איכות השירות והרפואה במחלקות הפנימיות .המדדים במודל נקבעו על ידי ועדתה
של משרד הבריאות יחד עם נציגי של האיגוד.
המודל מתוקצב ב 110-מיליון שקלים לשנת  2022וב 90-מלש"ח לשנתיים הבאות .הסכום יחולק לבתי
החולים באופן יחסי על פי תוצאות המדידה מדי שנה.
הכללת המודל בחוק הקאפ ותקצובו מהוויים יישום של המלצה מרכזית נוספת של ועדת טור כספא .הישג זה
הינו תוצאה של עבודה ארוכה ומאומצת בשנים האחרונות של חברי האיגוד אל מול משרדי הממשלה ואנו
שמחים לראות ברכה בעמלנו.
אנו עומדים בקשר קבוע עם הממונים על הנושא במשרד הבריאות והאוצר על מנת להבטיח כי המודל יצא
לפועל בהקדם.

שינוי מבנה ההתמחות ברפואה פנימית
הועדה בראשותו של פרופ' ראובן פורת ממשיכה את עבודתה לעדכון של מבנה ההתמחות ברפואה פנימית.
צוות הועדה הורחב והוא כולל מנהלים ,מומחים ומתמחים מבתי חולים המייצגים את המגוון והשונות הקיימים
בין בתי החולים והמחלקות הפנימיות.
הצוות עוסק בבחי נה של מבנה ההתמחות על כלל היבטיה :תכנים ומעבר להתמחות מוכוונת מיומנויות
( ,)CBMEמשך זמן ההתמחות והשהות במחלקה ,איכות ההתמחות וצורת ההערכה ועוד.
הצוות עתיד לסיים עבודותו במהלך השבועות הקרובים ולהציג את המלצותיו לועד האיגוד .בהמשך יוצגו
המסקנות לכלל חברי האגוד להתייחסות.

בחינת שלב ב' – מועד חורף 2021
במהלך השבוע האחרון התקיימה בחינת שלב ב' .לבחינה ניגשו  173מתמחים ,מכלל בתי החולים ואחוז
המעבר הוא . 74%
אנחנו מאחלים בהצלחה בהמשך לכל הנבחנים והנבחנות .הצלחתכם – הצלחתנו!
את הנבחנים בחנו כ 180-מנהלים ומומחים שהתגייסו לעניין .תודה רבה למושיטים כתף ובתקווה למצטרפים
נוספים.
לשמחתנו ,בשנים האחרונות אנחנו מכשירים הרבה מאוד מתמחים מדי שנה והדבר דורש גיוס של בוחנים
נוספים.
נשמח לקבל מכם הצעות למומחים ותיקים וצעירים שאתם סבורים שיכולים להצטרף למעגל הבוחנים.
את השמות יש להעביר לפרופ' האווי עמיטל לטובת רישומם howard.amital@sheba.health.gov
לבחינה קדם קורס הכנה של האיגוד שנערך במלון דניאל לאורך  3ימים בהשתתפות של מעל ל100-
משתתפים.
זוהי הזדמנות להוקיר ולהודות לפרופ' אבשי ליבוביץ' שמרכז את הקורס בשנים האחרונות ועושה עבודה
מקצועית ומסורה ,וכן לפרופ' ראובן פורת שכל שנה ממשיך לייצר מבחן איכותי מאורגן היטב ביחד עם מפגש
בוחנים נעים.
תודה והוקרה לשניהם!

כנסים – !SAVE THE DATES
בתקופה הקרובה מתוכננים מספר כנסים של האיגוד:
•

Internal Medicine Faculty Meeting
בתאריכים  16-17/12במלון קראון פלאזה סיטי סנטר ,תל אביב
הכנס מיועד למנהלי מחלות ומומחים .פרטים והרשמה באמצעות נציגי סנופי.
נותרו מקומות אחרונים.

•

?WHAT'S NEW
בתאריכים  10-12/2במלון דן כרמל ,חיפה
כנס הסוקר את החידושים בתחומים השונים של הרפואה הפנימית ,בהובלת מומחים ברפואה
פנימית.
הכנס מיועד למומחים ומתמחים ותיקים.

•

כנס מנהלי מחלקות פנימיות
בתאריכים  ,3-5/2במלון דן ,קיסריה
הכנס יעסוק ב נושאי המאקרו המלווים את הרפואה הפנימית בישראל :פולטיקה ,ממשל ,תקשורת
וחברה אזרחית.

אנו עומדים לרשותכם בכל עניין ושאלה ונשמח בכל פנייה,

פרופ' אבישי אליס
יו"ר האיגוד

פרופ' נמרוד מימון
מזכיר האיגוד

פרופ' האווי עמיטל
גזבר האיגוד

