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 חברי החוג הבריאטרי שלום רב,
 

וכן לתפקיד בועד של החוג הבריאטרי במידה  ברצוני להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר החוג הבריאטרי
 .ויבחר יו"ר אחר

 
הכירורגיה הבריאטרית התפתחה בשנים האחרונות, מספר הכירורגים הבריאטריים עלה, מספר 

ואנו נתקלים במקביל  ותם עלומגוון הניתוחים ומורכב .הניתוחים עלה וכן נוספו גישות ניתוחיות רבות
 דורשות תכנון ומחשבה.בניתוחים חוזרים רבים ומגוון בעיות מורכבות ש

 
חודשים מקנות לנו אפשרות לחילופי דיעות, התיעצויות  3פגישות החוג הבריאטרי המתקיימות מידי 

 סיפורי מקרים מעניינים, סרטי וידיאו המציגים גישות ניתוחיות. הדדיות, קשירת קשרי חברות, הצגת
 

בים מאמרים רבים, חלקם רב מרכזיים, תץ ובעולם, כום עבודות בשלל כנסים בארחברי החוג מציגי
 מכשירים כירורגים צעירים בתחום הכירורגיה הבריאטרית.

 
הינו תחום ההשמנה והכירורגיה הבריאטרית. אני מעוניינת לתרום בעתיד בתחומים עיקר עיסוקי 

 רבים שיועילו לכולנו:
 

 ירורגים בריאטריים בחו"ל במרכזים מוביליםכקשרי גומלין עם יצירת  .1
 כתיבה משותפת של מאמרים עם מרכזים בארץ ובעולם .2
, םפסיכוסוציאליומעקב ה כפלורת המעי, הער שאי אפיגנטיקה,ליניים בנופיתוח מחקרים ק .3

 ייצמן והאוניברסיטות בארץ ובעולםבשיתוף עם מכון ו - תזונה 
 כתיבת קווים מנחים .4
 IFSOבפעילויות  ים ישראליםגשיבוץ כירור .5
 יצירת תת התמחות מוכרת בארץ של כירורגיה בריאטרית .6
 להשתלמויות בחו"ל מומחים צעיריםשליחת  .7
 כתיבה משותפת של חברי החוג של ספר כירורגיה בריאטרית .8
 כתיבת עלוני הסבר למטופלים  .9
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 הפקת סרטוני הסבר .11
 צירת שיח עם תחומים משיקים: גסטרו, אנדוקרינולוגיה, פלסטיקה, רדיולוגיה אינבסיביתי .11
 הזמנת חברי החוג ליום הדרכה במחלקות אחרות לסטודנטיםחילופי מרצים:  .12
 שיוצגו באינטרנט ויקיפו את שלל הנושאים הבריאטריים מודיותיל הרצאותיצירת  .13
 יצירת קורס לאחיות, דיאטניות, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בתחום ההשמנה .14
 פעילות ציבורית לקידום המאבק בהשמנה במשרדי החינוך, הבריאות, הספורט .15
 בראי הציבורוהתדמית שלנו העלאת מעמדינו  .16
הבריאטרית בארץ תוך שיתוף פעולה עם מדינות  ארגון כנסים בינלאומיים בתחום הכירורגיה .17

 , אנגליהכמו: יוון, איטליה, צרפת, בלגיה, אוסטריה, צרפת, ספרד
הכירורגי,  שילוב חברי החוג בועדות מטעם משרד הבריאות, ועדות אתיקה, הועד של האיגוד .18

 ועד הסתדרות הרופאים
 

האני מאמין שלי הוא חינוך למצויינות והקנייה של כלים מתאימים מגיל צעיר. יש לפעול לחינוך הדור 
מודלים בעצמינו כשימוש הבא של הכירורגיה הבריאטרית כבר עתה על ידי לימוד תאורטי ומעשי ו

 .ומנטורים לדוגמא אישית
 

הישגיים, חרוצים, בעלי ידע רב ומיומנויות כירורגיות גבוהות בקנה מידה  החברים בחוג מקצוענים,
קו המנחה הינו עבודה משותפת תוך ה עולמי. ביחד נוכל לעלות מדרגה ולהשפיע הן בארץ והן בעולם.

 חברות ותמיכה. כל אחד מאיתנו יכול לתרום לכך. 
 

 בברכה,
 ד"ר אסנת רזיאל

 
 
 
 


