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 חברי החברה הישראלית לכירורגיה מטבולית ובריאטריתלכבוד 

 

הכירורגיה המטבולית והבריאטרית את  הפכנושינוי. הצלחנו ביחד להוביל לאור תהפוכות ואתגרים שחלו בשנים האחרונות, 
השמנת היעיל ביותר לניתוח כפתרון בלתחום המוסדר ביותר בארץ, העלנו את רמת המיומנות והאיכות הכירורגית, יצרנו הכרה 

 בעולם. לאור האתגרים וההזדמנויות בדרך, ברצוניו גופים מקומייםמול  משפיעכגוף מקצועי חיל"ב  ומיצבנו אתיתר חולנית 
  בעבר, אודה לתמיכתם גם הפעם.האמנתם בי כמו ש. להציג את מועמדותי לקדנציה שניה בתפקיד יו"ר חיל"ב

 

הרגולטור והקופות, וביקורת ציבורית שהתבטאה בתקשורת מצד נוצרה תגובת נגד קשה  2015 -לאחר שיא בכמות הניתוחים ב
החברה )בזמנו חוג( לא קיבלה  . בנוסף,בחצי(DRG)  שלילית, בדוח מבקר מדינה וניסיון להוריד את התמחור של הניתוחים

 אנחנו מתמודדים עםישראל. כיום  שלהעוצמה  כמעט לא הכירו אתגופים מובילים בחו"ל ו, מקבילים גופיםכמעט הכרה מצד 
ועוד  ומסוכנים בחו"לזולים  זמינות של ניתוחיםלהרזיה, לחץ להקמת צווארי בקבוק בדמות מרפאות השמנה,  הזריקותכניסה 

 .מורכבים נוספיםאתגרים 

 

 :ים כגוןיחד יצרנו שינויוב ,לכירורגיה מטבולית ובריאטרית ת)כיום חברה( הישראלי החוג כיו"ר אתהזכות להוביל נתתם לי את 

 

 !2021ב  ניתוחים 8200 -כ ניתוחים בריאטריםמספר שיא של ל חזרה •

 העמודים באתרנכנסו אלפי מטופלים לעשרות  הקמתומאז ש. /https://ismbs.co.il אתר מוביל •

 םיעוצים, שאלות ועדכוניפורום פעיל בואטסאפ, המשמש לצורך  •

 במדיה הכללית ובמדיות מגזריות את הניתוחבאופן חיובי  שמיצבוכתבות בתקשורת  •

 כנסים מקומיים ומי עיון י •

 הבאנו לישראל את מיטב מובילי הדעה בעולם IDMSSבכנסים בינ"ל מובילים ובמסגרת כנס ה  השתתפות •

 העולמיתאירופה ו IFSOהקשר שלנו עם  חיזוק •

ושיתוף פעולה פורה עם גורמים קליניים מובילים  לחברה מהפעילות ביותר גם באיגודאת חיל"ב החוג לחברה ו הפיכת •
 בארץ

 איחוד האמיריות. במסגרת הסכמי אברהם כגון עם רוב המדינות בעולם, ועם מספר מדינות חיזוק הקשר •

הבסיס להמלצות  כגון קונסנזוס לניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת, שהיווה אתיצירת הנחיות וקונסנזוסים בינלאומיים  •
 ASMBSב 

 מאמרים מקצועיים רבים במיטב הג'ורנלים החשובים בעולם •

 הניתוח המטבוליכולל הנחיות המאמצות את , חדשותקליניות הנחיות  •

 , מסמכים שמגנים על כולנו בבתי משפטכולל נספח לניתוח טופסי הסכמה מדעת היינו הראשונים להכין •

 משרדהנחיות של , כדי להמשיך להסדיר את התחום ולהכניס לבהסכמת כל בעלי העניין כולל הקופות חוזר מנהל חדש •
 . החוזר נמצא עכשיו בבחינה של משרד הבריאותהבריאות את הניתוח המטבולי

תקשורת, בעבודה נכונה  בזכותניתוח. הבתמחור  50%הורדה של למזער את ה ,סיכוי שחסרשאמרו לנו  נאבקנו, במה •
 לתחום₪ מיליון  60מעל החזרנו  ועדות הכנסת, מכתבים והשתתפות בעשרות ישיבות עם משרד הבריאות והאוצר

 שהינו גוף השייך למדינה ,פעולה עם הרשם הבריאטרי פישיתו •
 

תמיכתכם לקבל את להבטיח את עתיד התחום, ברצוני ו והחברים בה חיל"בלקדם את , מה שהתחלנוכדי להמשיך את 
 המשיך עם העשייה: ול

 

 מטבוליתהסדרת תחום הניתוחים הבריאטרים ואינדיקציה לאישור חוזר המנהל  •

 הכנסת האינדיקציה המטבולית לסל הבריאות •

 בין היתר על ידי יצירת קונסנזוס בינ"ל, הנחיות ואלגוריתם לטיפול להרזיה,התמודדות עם חדירת הזריקות  •

https://ismbs.co.il/
https://ismbs.co.il/
https://ismbs.co.il/
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/Ne181_MetabolicSurgeryType2Diabetes.pdf
https://ismbs.co.il/%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%94/
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 עצמאות המסלול הבריאטרי ה עלצוואר בקבוק לניתוח ושמירלמרפאות השמנה  הפיכתמניעת  •

  פעולה ליצירת ניירות עמדה פיהמשך שיתו •

 בעולם המשך מיצוב התחום והמנתחים בישראל כמנתחים מובילים •

 יצירת קווים מנחים וקונסנזוסים בינלאומיים להגדרה חדשה של כשלון )כולל שינוי השימוש במושג כשלון( •

 ניתוק הקשר שנוצר בין ניתוח חוזר לאי הצלחה של ניתוח  •

 מדעייםשיתופי פעולה והרשם, יצירת שקיפות אל מול פעילות ההמשך  •

 ובינלאומיים םיימהמשך המסורת החשובה של ימי עיון, כנסים מקו •

 קידום תוכנית עמית מחקר בתחום בריאטריה בישראלוקידום הדור הצעיר  •

 הרגולטור  עםועבודה צמודה  מדיהעל ידי , בין היתר בחולהזולים מלחמה בניתוחים  •
 

 שיתופייצירת , תוך ראיה רוחבית ואסטרטגיתבתחום הת את חשוב היום יותר מתמיד לנהל נכון א הרבים, לאור האתגרים
, ואני כיו"ר חיל"ב חזון וגם ביצוע בתפקידישהוכחתי . אני מקווה להפוך סיכונים להזדמנויותהוצאה לפועל. הכל במטרה ופעולה 

לכולנו, לחברה ולייצר ביחד עתיד טוב  בעשיה החשובה להמשיךשבזכות אמונתכם בי נוכל מגיש את מעומדותי בבטחון 
   נוולמטופלי

 

שנוכל להשלים את התהליכים הקיימים ולייצר עשייה והצלחות נוספות נוספת בכדי  נוספתקדנציה בחרנו בי לאשמח אם ת
 בשנים הקרובות 

 

 ,בכבוד רב

 אסר סקרןנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


