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 – לרפואת א.א.ג. ילדיםהחברה הישראלית  עדוהגשת מועמדותי לחברות והנדון: 

 איגוד רופאי א.א.ג. וכירורגיה של ראש צוואר

 

מרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ג ניתוחי ראש צוואר בשמי ד"ר אלדר כרמל, רופא א.א.ג בכיר במערך א.א.

ואי , עם חזרתי לעבודה במרכז הרפואילך משנה זו .2014השלמתי התמחות עמיתים ברפואת א.א.ג בילדים בשנת 

של פרופ' וולף וכעת תחת  תחת ניהולו, תחילה י משמש כאחראי תחום א.א.ג ילדים במרכז הרפואי, אנשיבא

. אני גאה . במסגרת עבודתי כרופא א.א.ג בקהילה אני מטפל כמעט באופן בלעדי בילדיםניהולו של ד"ר ערן אלון

נתיב  אוטולוגיה, –תחומי רפואת א.א.ג במגוון ויומי -םיו באופןבילדים, בשיבא ובקהילה, שאני זוכה לטפל בעובדה 

פול מגוון כזה מחייב שיתוף פעולה הדוק עם כי טי מובן. ועוד צוואר-אויר, רינולוגיה, בליעה, דיבור, ראש

 –.ג וברפואה בכלל, מקצועות בריאות משיקים, גורמים במרכז הרפואי ומחוצה לו ברפואת א.אדיסיפלינות אחרות 

להביא לשיפור שירותי  ביכולתיאני מאמין כי  רפואיים בארץ ובעולם וכמובן גם ברפואת הקהילה.במרכזים 

 במסגרת שירותי בוועד החברה לרפואת א.א.ג לילדים.הרפואה הניתנים לילדים בישראל 

 לקדם במסגרת חברותי בוועד: אני מעונייןעיקרי המצע אותו 

 טיוב הטיפול בילדים עם בעיות רפואיות על וף פעולה עם דיסיפלינות מקבילות תוך שימת דגש קידום שית

 .א.א.גבתחום 

 קייםלי סטנדרט טיפו שפרג בילדים מתוך מטרה ל.א.פרסום קווים מנחים לטיפול בבעיות א. 

 דעות לשאיפת גופים זרים בילדים מוהעלאת : ג ילדים.א.ידום בריאות הציבור ורפואה מונעת בתחום אק

, תרגול סימולטיבי של הטיפול העלאת מודעות להיגיינה קולית בילדי הגן ובית הספר, בליעת סוללותו

 ועוד. במצבי חרום הקשורים ברפואת א.א.ג בילדים

 במגוון בעיות רפואיות בתחום ועוד ת, זמני המתנה, אחוזי הצלחה קידום הקמת מסד נתוני טיפול, טכניקו

 .א.א.ג ילדים

  אינטרנטית, ימי עיון.פלטפורמה  –ורופאי קהילה קידום תוכנית חינוכית בתחום א.א.ג ילדים למתמחים 

 אלו הפועלים בקהילהבין ו רפואיים במרכזיםהמטפלים בילדים ג .א.חיזוק הקשר בין רופאי א. 

 ובעולם.בארץ  –ילדיםלעבור השתלמות עמיתים ברפואת א.א.ג  מבקשיםעזרה ותמיכה במתמחים ה 
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