אוקטובר 2021
חברי האיגוד היקרים
אין ספק שמאבקים מקצועיים רבים הם נחלת הרפואה הפנימית .האיגוד ניצב בחוד החנית של
עיצוב פני הרפואה העתידית ,בעידן של תמורות דרמטיות המתרחשות בימים אלה הן במבנה
ההעסקה ,בתקינת המחלקות ,מבנה ההתמחות ועיצוב המחלקות הפנימיות בעתיד.
בד בבד עם עיסוק אינטנסיבי זה ,ברצוננו לעדכנכם במתוכנן בהיבט האקדמי באיגוד לשנה זו.
הכנת מתמחים לבחינות ההתמחות
•

קורס הכנה לשלב א' – קורס ההכנה לשלב א' הוא מיזם משותף רב שנים של האיגוד
ואוניברסיטת תל -אביב .בשל צוק העתים הוא עבר לפלטפורמה דיגיטלית שבהחלט
הטיבה עם התפוצה שלה והגדילה מאוד את מספר המשתתפים הנוטלים חלק בה.
ההרצאות הן שבועיות וכוללות תרגולים באופן שיכוון את הרופאים לבחינת ההתמחות
הכתובה ,שלב א' .הקורס פתוח לכל גם למתמחים שעדיין אינם חברי הר"י כאשר יש
סבסוד של חלק מהעלות על ידי בתי החולים השונים .את הקורס מרכזת דר' חפצי גרין.

•

קורס הכנה לשלב ב' – פעמיים בשנה ,סמוך למועד הבחינה ,מתכנס הקורס שאורכו
שלושה ימים רצופים .הקורס מושתת על הרצאות עדכון ועל תרגולים וסימולציות
המתאימות את המשתתפים לבחינת שלב ב' .הקורס נערך במלון כך שתיתכן אפשרות לינה
לגרים רחוק .גם קורס זה פתוח לכל ,קרי למתמחים שעדיין אינם חברי איגוד אך לחברי
איגוד יש סבסוד כספי באמצעות האיגוד .את הקורס מרכז ד"ר אבשלום ליבוביץ.

• ביה"ס האירופאי לרפואה פנימית הוא מיזם מעולה ללימוד ולהיכרות של עמיתים
ממדינות שונות .הוא מתקיים בין פעם לפעמיים בשנה .המשתתפים הם מתמחים מכל
מדינות אירופה אשר נחשפים להרצאות עדכון ומשתתפים באופן פעיל בסדנאות ובהצגת
מקרים מעניינים.
• אנו שולחים מדי שנה שלושה מתמחים ,חברי איגוד ,ומשתתפים בתמיכה בסכום של
 1000יורו למשתתף .כארבעה חודשים לפני הכנס יוצא קול קורא ואני שמח שהשנה הגישו
מועמדות כעשרים מתמחים .בחירתם מתבססת על הצגת קורות חיים ומכתב ממנהל
המחלקה .יש לציין שהמשתתפים הישראליים מדי שנה הם מהמובילים בפעילות .לפני
שנה יצא הח"מ כמרצה מ טעם האיגוד ,אין ספק חוויה מיוחדת .השנה הכנס מתקיים
בלפלנד ,שבצפון שבדיה .אנו סבורים שנכון יהיה בעתיד לקיים את בית הספר בישראל
במאמץ משותף של חברי האיגוד .לביה"ס הקרוב שייערך בלפלנד הגישו מועמדות 20
מתמחים .בימים אלה בחרנו  3מצטיינים מהם.
• השתתפות בכנסים בינלאומיים ככנס האירופאי לרפואה פנימית ,שיתקיים באופן
היברידי השנה במלאגה ספרד .נשיא הפדרציה האירופאית לרפואה פנימית ,ד"ר דרור
דיקר ,מזמין את כולנו להגיש תקצירים https://efim.org/events/congresses/ecim-
 .2022בוודאי שאנו ממליצים על הגשת תקצירים של מתמחי הכנס השנתי ,שנערך ביולי

שנה זו (במידה והעבודה לא פורסמה עד כה כמאמר בספרות המקצועית) .האיגוד
הישראלי לרפואה פנימית ידון באשר לאופן התמיכה במספר מתמחים ומומחים צעירים
חברי האיגוד ,שיירשמו לכנס זה ונפרסם זאת בקרוב.
•

כנסים בישראל:
✓ השנה מתוכננים מספר כנסים .לקראת חג הפסח מתוכנן כנס המכוון למומחים צעירים
ומתמחים שעיקרו ) What’s new in (WINבתחומי הרפואה הפנימית השונים .מקום
הכנס והתאריך יפורסמו בקרוב במסגרת " ."save the dateהמרצים יהיו רובם ככולם
חברים באיגוד ל רפואה פנימית שיעדכנו את הציבור בתחום מומחיותם המשנית .כנס זה
ייערך במלון דן כרמל שבחיפה בין ה .10-12.2.22
✓ כנס מנהלי מחלקות יתקיים לקראת חג הפורים ,ייכללו בו דיונים חיוניים באשר לעתיד
הרפואה הפנימית ,מבנה ההתמחות וכד' ,הכנס ייערך בדן קיסריה .3-5.3
✓ במהלך השנה צפויים כנסים שייערכו במתכונות שונות .הראשון הצפוי הוא כנס ביום
חמישי/ששי באמצע חודש דצמבר מטעם חברת סנופי ,כאשר במהלכו ייסקרו החידושים
בתחום הסוכרת ,הליבידים והשימוש המושכל בקלקסאן ,שוב בהעדפה ברורה שהמרצים
יבואו מקרבנו .הודעה על הכנס תפורסם בקרוב.
✓ אנו תקווה שבקרוב יתחדשו כנ סים בינלאומיים מטעם חברות תרופות בתחום הקרישה
ובתחומים אחרים שמיועדים למתמחים בכירים ולמומחים צעירים ,חברי האיגוד .הודעות
על כך תישלחנה בבוא העת.
✓ כמדי שנה נקיים כנס שנתי של האיגוד בתחילת הקיץ .בשנה זו הייתה השתתפות ערה של
רופאים צעירים חברי האיגוד וחלוקת פרסים לחלקם .גולת הכותרת הייתה תערוכת
הפוסטרים של האיגוד .כמובן דרושה נוכחות ערה של החברים להצלחת האירוע השנה
והננו בטוחים שכך אמנם יהיה השנה.
אנו מייחלים לשנת אקדמית ופורייה ונודה על השתתפות ערה בתוכניות אלה .אנא עודדו את
הרופאים הבכירים והמתמחים במחלקתכם להצטרף לשורותינו ,לא רק לשם ביצור הרפואה
הפנימית בעתיד ,אלא גם לשם הרחבת הידע האקדמי בעתיד הקרוב.
בברכה חמה,
אבישי ,נמרוד והווי

