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     , ר קרברושיץ דרגן"ד: גזבר האיגוד, סוחוטניק איגור' פרופ: מזכיר האיגוד, ר שויד יחיאל"ד: ר האיגוד"יו

 ר שטיינר צבי"ד: חבר ועד ואחראי לבחינות

            , סוחוטניק איגור' פרופ: מזכיר האיגוד, הנריך-פרויד נפתלי' פרופ: ר האיגוד"יו, 4102עד אפריל 

 ר היימן ניצה"ד: גזברית האיגוד

האיגוד הישראלי  1791וב , כירורגית ילדים הפכה לחוג נפרד במסגרת איגוד הכירורגים בישראל 1791בשנת 

המועצה המדעית הכירה בסילבוס עצמאי להתמחות בכירורגית  1701בשנת . לכירורגית ילדים הופך לאיגוד עצמאי

 . כמקצוע עצמאי חדשז על כירורגית ילדים משרד הבריאות הכרי 1701ובשנת , ילדים

ההתמחות בכירורגית ילדים היתה אפשרית לאחר סיום ההתמחות בכירורגיה כללית , 1810מרץ  –עד לאחרונה 

 : שנים בהם 1ומהשנה אישרה המוצעה המדעית סילבוס התמחות נפרד בכירורגית ילדים הכולל 

 .שנה ראשונה במחלקה לכיררוגית ילדים .א

 . מחלקה לכירורגיה כלליתשנתיים ב .ב

 .שנתיים ושלושה חודשים נוספים במחלקה לכירורגית ילדים .ג

 .שלושה חודשים טיפול נמרץ ילודים .ד

 . שלושה חודשים טיפול נמרץ ילדים .ה

 . שישה חודשים מדעי יסוד .ו

ית חדש באישור המועצה המדע תבהתאם לשינוי מסלול ההתמחות בכירורגית ילדים גובש לאחרונה סילבוס התמחו

התמחות בכירורגית ילדים וקריטריונים אלה אושרו בישיבה וכן גובשו קריטריונים חדשים להכרה במחלקות לצורך 

 . י"בהר 81381310פרופסיונלית של מנהלי המחלקות לכירורגית ילדים שהתקיימה ב 

. מדעית להתמחות מלאהי המועצה ה"מחלקות מוכרות ע 4מתוכן , ת ילדיםימחלקות ויחידות לכירורג 19כיום קיימות 

 :פעילויות האיגוד בשנים האחרונות כוללות

 בכנסים אלה מוצגות עבודות מדעיות מהמחלקות . האיגוד מקיים שני כנסים רפואיים בשנה – כנסים

לאור הקשרים ההדוקים של המחלקות והיחידות של האיגוד עם מרכזים גדולים לכירורגית . והיחידות השונות

 . מהמובילים בעולםאלה מרצים אורחים ילדים ברחבי העולם משתתפים בכנסים 

 :הכנסים שהתקיימו לאחרונה

 משותף של האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים והאיגוד לנאונטולוגית ילדיםכנס : /045410כנס חורף 

אשר משמש היום  PROF. DAVID SIGALET: מרצה אורח. ם"ש רות רפפורט ברמב"ח ע"אשר התקיים בביה

 .    (WOFAPS)ר האיגוד העולמי לכירורגית ילדים "כיו

 

 ראלי לכירורגית ילדים והחוג הישראליכנס משותף של האיגוד היש:  /1451/50-/0151/50: כנס קיץ

אשר היה עד לאחרונה   PROF. PREM PURI: ל"אורחים מחו םמרצי. שהתקיים בנחשולים לאורולוגית ילדים

ספר ב שהינו מחבר ראשון PROF. ARNOLD CORAN  וכן( WOFAPS)האיגוד העולמי לכירורגית ילדים  נשיא

 . PEDIATRIC SURGERY –של כירורגית ילדים  המרכזי הלימוד
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 PROF. ALP מרצים אורחים  .אשר התקיים במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע: /4/51050כנס חורף 

NUMANOGLU  המשמש כיום מזכיר האיגוד העולמי לכירורגית ילדים(WOFAPS ) ,PROF. AMULYA 

SAXENA – ד האירופאי לכירורגית ילדים לסי לילדים בלונדון וחבר ועד האיגו'ח צ"מנהל כירורגית ילדים בבי

(EUPSA ) , PROF. RADOICA JOKIC '-  ו ,  מנהל מחלקת כירורגית ילדים מבוסניה הרצגווינהPROF. CHRIS 

BODE אשר שימש מזכיר איגוד מנתחי הילדים במערב אפריקה . 

 

אשר  גית ילדיםאונקולו –כנס משותף לאיגוד לכירורגית ילדים והאיגוד להמטולוגיה  :/4451/50כנס קיץ 

 GREAT ORMONDמבית החולים   PROF. EDWARD KIELY: מרצה אורח. התקיים בבית אורנית בפתח תקווה

STREET והפרדת , נאונטולוגיה, בלונדון אשר הינו ממנתחי הילדים המובילים בעולם באונקולוגית ילדים

 . תאומים סייאמים

 PROF. OFER: מרצה אורח. ם"ש רות רפפורט ברמב"ח לילדים ע"הכנס התקיים בביה : /0150450כנס חורף 

BINA  בכנס זה הוצגו עבודות  .מהמכון לפיזילוגיה וביופיזיקה ממכון רפפורט בפקולטה לרפואה בחיפה

הן באמצעות הגישה החדשנית של טיפול , עדכניות בנושא הטיפול בדלקת חריפה של התוספתן בילדים

 . נטיביוטי והן באמצעות הטיפול הקלאסי של התערבות ניתוחית וכריתת התוספתןשמרני א

 . מחקר רב מרכזי פרוספקטיבי לבדיקת הגישה הטיפולית המיטבית בקרוב האיגוד מתכנן לבצע

 

האיגוד לכירורגית ילדים מקיים כנסים : לאיגודי רפואה אחריםלכירורגית ילדים שתוף פעולה בין האיגוד 

ותפים עם איגודי רפואה שונים בקביעות כמו גם מבצע עבודת מחקר רפואי בשיתוף מחלקות מדעיים מש

  .בישראלל ובכך מקדם את איכות הטיפול הכירורגי בילדים "שונות בארץ ובחו

 

 :5410/51/04-00ללפרוסקופיה בתאריכים  סדנא

 . קורס בסיסי בכירורגית ילדים - האיגוד קיים סדנא בת יומיים להכשרת חברי האיגוד לביצוע לפרוסקופיה 

 

 :מפגשים רפואיים

בפגישות , אונקולוגית ילדים-מקיימים מפגשים קבועים עם חברי האיגוד להמטוחברי האיגוד לכירורגית ילדים 

י המשתתפים ובו "אלה מוצגים מקרים מורכבים הנזקקים לטיפול כירורגי ואונקולוגי משולב ומתקיים דיון ע

 . חודשים 4-1המפגש מתקיים אחת ל . פול הרפואי המיטבי בחולים קשים אלהמועלות דרכי הטי

 

 : הצגת עבודות בכנסים רפואיים בעולם

ודות קליניות ועבודות גות עבבעולם באופן קבוע בהן מוצרפואיים בכנסים ומציגים חברי האיגוד משתתפים 

 WOFAPS  (WORLD FEDERATION ASSOCIATION OFהכנסים בעולם כוללים בין השאר כנסי . מחקר בסיסי

PEDIATRIC SURGEONS ) , כנסיEUPSA   (EUROPEAN ASSOCIATION PEDIATRIC SURGERY ) ,ISPSR  

(INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PEDIATRIC SURGICAL RESEARCH) ,EAES  (EUROPEAN 

ASSOCIATION OF ENDOSCOPIC SURGERY )ובכנסים בינלאומיים נוספים. 

 

 :סום מאמרים ופרקים בעיתונות ובספרות העולמיתפר

, J. OF PEDIATRIC SRUGERY: חברי האיגוד מפרסמים מאמרים בעיתונות העולמית בכירורגית ילדים

PEDIATRIC  SURGERY INTERNATIONAL, EUROPEAN J. OF PEDIATRIC SURGERY  ובמגוון רחב נוסף של

 . עיתונים בספרות העולמית

 NEWBORN SURGERY: יגוד פרסמו ומפרסמים פרקים בספרי לימוד של כירורגית ילדים כוללחברי הא, בנוסף

PEDIATRIC SURGERY,  ,SHORT BOWEL SYNDROME  וATLAS OF PEDIATRIC SURGERY. 

 

 : פעילות פרופסיונאלית

כולל , של האיגוד שוטפת איגוד ובו מופיעים נתונים אודות פעילות המשמש את חברי ההוקם אתר אינטרנט 

עבודות שהתקבלו לפרסום בספרות מופיעות לחברי האיגוד וכן הנשלחים  מכתבים, מידע על כנסים

 . העולמית

 

המקצוע הוכר , בנוסףו. על כל המשתמע מכך" מקצוע במצוקה"כ לאחרונה מקצוע כירורגית ילדים הוכר

 . כאחד ממקצועות הרפואה העובדים בסביבת קרינה מייננת


