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 ,לחברי האיגוד שלום רב
 
 

 הגיליון הראשון של עיתון האיגוד מאז נכנס הוועד החדש לקראת הופעתו של
 הזדמנות על מנת לעדכן את חברי האיגוד בנעשה בשטח הלנצל ברצוני לתפקידו

 . ובפעילות הוועד
 

וזאת עקב , ת תנאי השכראתחיל בכך שאנו נמצאים בתקופה קריטית ביותר מבחינ
הליך בוררות זה הוא חשוב ביותר . י לבין המעסיקים"תחילת הליך הבוררות בין הר

המרדימים ימשיך להישחק -שכן קיים חשש ששכרם של הרופאים, מבחינתנו
י "הרלאחר מאמצים מרובים הסכימה הנהלת . בהשוואה לשכר של מקצועות אחרים
למרות שזהו הישג .  עות הנמצאים במצוקהלכלול את מקצוע ההרדמה בין המקצו

י על מנת להמשיך "הרי וועד האיגוד נמצא כרגע בפעילות אינטנסיבית מול הר, ניכר
 במסגרת פעילות זו נפגשנו מספר .ולקדם את האינטרס של קהילת המרדימים בארץ

כמו כן . ד וופנר והעלינו בפניהם את בעיותינו המיוחדות"בלשר ועו' פעמים עם דר
 ננו מוזמנים לפגישת ועד מנהלי בתי החולים אשר כבר הביע את תמיכתוה

 .  במאבקנוהראשונית
 

י "עפ. אנו עומדים בפני משבר חמור בכח האדם של הרופאים המרדימים במדינה
יש צורך בגיוס , IMAJ-וייסמן וחבריו העומד להתפרסם בקרוב ב' מחקר של פרופ

.  השנים הקרובות10-לענות על הצרכים ב מרדימים חדשים מדי שנה על מנת 30של 
והיות וגלי , היות ומספר בוגרי הארץ הפונה למקצוע ההרדמה הוא נמוך ביותר

ברור שיש צורך ליצור תנאים . הרי השורות אינן מתמלאות, יה נפסקויהעל
באסיפת . אטרקטיביים יותר לעוסקים במקצוע ההרדמה על מנת לשנות המצב

וייסמן על ' ירצה פרופ, 17.03-ח איכילוב ב"יים בביהאשר תתק, האיגוד הקרובה
 ניזום מסיבת עיתונאים אשר בה IMAJ-עם פרסום המחקר ב. תוצאות מחקרו

נעביר את המסר כי כח האדם של קהילת המרדימים הולך ומידלדל וכי הדבר מהווה 
 . בעיה לאומית

 
דים תוך שימוש  בקמפיין תקשורתי לשיפור תדמית המרחבנוסף אנו מתכוונים לפתו

אנו מקווים כי כל הפעילויות . בחברת יחסי ציבור עימה אנו מתקשרים בימים אלה
, י"בצירוף העובדה כי מספר מחברינו נושא בתפקידים בכירים ביותר בהר, האלה
-ולשיפור מעמדו של הרופא, בפרט,  לתוצאה מיטבית עם גמר הבוררותויביא

 . המרדים בארץ בכלל
 

י רופאים שאינם "נו רבות לאחרונה הוא נושא הסדציה עשטח נוסף בו עסק
ובעקבותיה משרד , נמרץ-הרדמה וטיפול, המועצה הלאומית לכירורגיה. מרדימים



-קבלו את עמדת האיגוד כי יש להגביל את פעולת הרופאים שאינם, הבריאות
 .וגם זאת בהגבלות חמורות, מרדימים למתן סדציה שטחית בלבד

 
, הטיוטה הסופית של ההנחיות החדשות בנושא זה עוברת כרגע ליטושים אחרונים

י איגוד "כאשר מטרתנו היא ליצור קורס סדציה מוכר ואחיד אשר יאורגן ע
חוזרי מינהל רפואה נוספים בהם נדרשה התערבותנו הנמרצת כללו את . המרדימים

וועד האיגוד . שינייםהרדמה בזמן טיפול /נושא ניתוחי השקדים ואת נושא הסדציה
 . מינה ועדה מיוחדת לנושא הסדציה אשר השקיעה עבודה רבה בנושא

 
יצרנו את פורום , על מנת לחזק את הקשר בין וועד האיגוד לבין קהילת המרדימים

ראשונה בנושא מאבקנו " פגישת חירום"מנהלי מחלקות ההרדמה אשר נפגש ל
 זה במקומות שונים בארץ מדי  להמשיך ולכנס פורוםים מתעתדוהננ. המקצועי

 . מספר חודשים
 

אנו . גם מקורות כספיים ניכרים, שעות עבודה רבות מלבד, פעילות האיגוד דורשת
אך המקור העיקרי לכספי , עוסקים כמיטב יכולתנו בגיוס כספים ממקורות חיצוניים

 2006הנני קורא לכולכם לשלם את דמי החבר לשנת . האיגוד הוא מסי החבר
כסף זה ינוצל רובו ככולו למאבקנו המקצועי ומשום כך הוא . רות האפשריתבמהי

בהמשך השנה נקפיד כי רק חברי איגוד ששלמו את . מצידכם" השקעה נבונה"מהווה 
הנני מקווה כי . מיסי החבר יוכלו להשתתף בפעילות האיגוד ובפעילות החוגים

 . קריאתי זו תיפול על אוזניים קשובות
 

 17.03-זמין את כולכם להשתתף באסיפת האיגוד אשר תתקיים בהנני מ, לסיום
באסיפה זו נמסור דיווח מפורט יותר על מאבקנו המקצועי ונקיים . ח איכילוב"בביה
 ולקחת הנני קורא לכולכם להשתתף.  יסודי במטרות האיגוד ובדרכים להשגתןןדיו

 .  באסיפה זו ובפעילויות האיגוד האחרותחלק פעיל
 

נכונה לגבינו יותר "  מי לי-אם אין אני לי " בתקופה שבה האמרה אנו נמצאים
 .מתמיד

 
 ,להתראות

 
 עזריאל פרל' פרופ
 ר איגוד המרדימים"יו
 


