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  תמצית

   . רדיותרפיהאמצעותטיפול בחולי סרטן ב בעוסק, כ ליה שמטוב"חהלבקשת נכתב אשר , מסמך זה

 להרוס תאים כדי ,בעלת אנרגיה גבוהה,  שימוש בקרינה מייננת– טיפול בקרינה היא רדיותרפיה

 תכנון מדוקדקרק לאחר נעשה  ל זהטיפו, לתאים הבריאיםבטיפול זה כדי להפחית את הנזק . ממאירים

  .וסימולציה בעזרת מכשיר הדמיה

עם או / וטיפול הורמונליעם , כימותרפיהעם ,  בשילוב עם ניתוח או, כטיפול בפני עצמורדיותרפיה ניתנת

 במצבים רבים התרומה של .בה רבה בהשוואה לעלותהשהתועלת  ובר בשיטת טיפולד מ1. ביולוגיטיפול

ברדיותרפיה שימוש בה מתמדת יעלי ניכרתהשנים לאורך . על זו של הכימותרפיהרדיותרפיה עולה 

 . בשיטה זויפול מדויק יותרטהשיפור במכשור ובשיטות הטיפול בעשור האחרון אפשר . ת ריפויולמטר

  כרוךהוא אך ,שיעור תופעות הלוואיבהקטנת שיעור הריפוי מסרטן והדבר בא לידי ביטוי בהגדלת 

  . ם ומכשוראד-תוספת כוחב

הוא מתמקד  כ שמטוב"לבקשת חה ו,רדיותרפיה בארץשימוש ב הבעיות בתחום הותצגו ממסמךב

יותר משך י שעשויה לה,ההמתנה הממושכת לטיפולבראשן ו – בצפון הארץבתחום זה  בבעיות

 .חייהם ובחלק מהמקרים גם את ,את בריאות החוליםמסכנת  ממושכת זו המתנה . חודשיםמארבעה

  . ימים 14–0הוא  כימותרפיהבלטיפול  י משך ההמתנהיצוין כ

  :מסמךמפורטים בממצאים נוספים ה

 השנים חמשבן בהם  חולי סרטן שאובח85,000בישראל משרד הבריאות חיים היום נתוני  פי-על •

ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית "יו,  יורם כהןסורנתונים שמסר פרופפי -על. האחרונות

כמחציתם נזקקים לטיפול בקרינה , חולים נוספים 25,000- מדי שנה מתווספים כ2,רדיותרפיהלו

  .  את סיכוייהם להחליםגדילמאשר  ,)רדיותרפיה(

. חולי סרטן11,700-  קיבלו טיפול ברדיותרפיה כ2006בשנת  • 

• 3  מהם פועלים גם מכונים שישהרק בו ,חולים ציבוריים- מכונים אונקולוגיים בבתי17בישראל יש 

אחד במחוז הדרום , אחד בירושלים,  והמרכזאביב- לחולים במחוז ת-בתיבשלושה  :יותרפיהלרד

 .ואחד במחוז חיפה והצפון
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

                                                 
כדי שיפעלו ) למשל נוגדנים(טיפול ביולוגי מבוסס על מתן חומרים ביולוגיים הדומים לחומרים טבעיים אשר מיוצרים בגוף  1

אתר האינטרנט של : המקור. עוריות או בעירוי לווריד- טיפול זה ניתן בדרך כלל בזריקות תת. נגד תאים ממאירים בגוף
  .2008 בפברואר 19: כניסה, soroka/il.org.clalit.www://http , "סורוקה "המרכז הרפואי האוניברסיטאי

.2008 בפברואר 18, שיחת טלפון, ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה"יו, פרופסור יורם כהן 2
המרכז , רחובותב "קפלן"המרכז הרפואי ,  באשקלון"ברזילי" המרכז הרפואי, שבע- בבאר "סורוקה"המרכז הרפואי   3

 המרכז הרפואי,  בירושלים"שערי צדק" המרכז הרפואי, בחולון "וולפסון" המרכז הרפואי, בצריפין "אסף הרופא" הרפואי
-  בפתח"לינסוןיב" וליםחה- תבי, "אביב- תל"המרכז הרפואי ,  השומר-תלב  שיבאםשל החולים ע- בית,  בירושלים"הדסה"

 החולים-בית,  בחיפהם"הקריה הרפואית רמב,  בנתניה"לניאדו" וליםחה- תבי, אסב- בכפר"מאיר" המרכז הרפואי, תקווה
. בצפת"זיו"החולים -בית ו בטבריה"פוריה" החולים-תבי,  בעפולה"העמק" המרכז הרפואי, בנהרייה" גליל מערבי"

   
  
  
  
  



ממושכת ביותר ההמתנה ה.  בתור ממושכת המתנהתדרשנרדיותרפיה ל, שלא כמו כימותרפיה •

 ם"מב רהחולים-בית). חודשיםיותר מארבעה שבועיים עד ( ם בחיפה"החולים רמב-בביתהיא 

ניכר חלק יצוין כי . אדם-בני נימיליו 2כמעט שהיא  ,חיפה והצפוןמשרת את אוכלוסיית מחוז 

 וצאות הנסיעה לעמוד בהםולכן קשה לה, אקונומי נמוך-במצב סוציונתון  זהבאזור  אוכלוסייהמה

,  לפחותמדובר בטיפול אינטנסיבי הדורש נסיעה מדי יום במהלך מחזור טיפולים אחד (ם"לרמב

   .) שבועותשישהכנמשך ש

, )תושביםמיליוני  2-קצת יותר מ(אביב והמרכז היקף האוכלוסייה דומה -במחוז תל, לשם השוואה •

. בקרינהטיפול שנותנים חולים פרטי אחד -חולים ציבוריים ובית- בתי שלושהעומדים האך לרשות

שך ההמתנה עולה כי מ) "השומר- תל" וליםהח-תבי(מנתונים שנמסרו מאחד המכונים באזור זה 

אקונומי - הם במצב סוציואביב והמרכז-תלמחוז תושבי חלק גדול מ יצוין כי . שבועות6–4הוא שם 

 .גבוה- בינוני

מכשור לטיפול ( מאיצים קוויים 21 עומדים לרשות ששת המכונים לרדיותרפיה ברחבי הארץכיום  •

 אביב- לבמחוז ת 12ומת לע, מאיצים קווייםארבעה במחוז חיפה והצפון יש . )בקרינה לחולי סרטן

 .והמרכז

מונו במהלך השנים ועדות מטעם משום כך .  שנים מצוקה בתחום הרדיותרפיהכבר ישבישראל  •

 . בלבד או יושמו חלקית,לא יושמוה אלועדות יהן של  המלצות.משרד הבריאות לבחינת הנושא

ר עומר "אשות ד בר,ועדה לבחינת הרדיותרפיה בישראלל משרד הבריאות "מנכמינה  2002שנת ב •

בשלושה נושאים  היו ההמלצות. 2003ל במאי " הגישה את המלצותיה למנכהוועדה. אנקול

במידה רק  יושמו ועדה זוהמלצות גם . אדם והכשרה מקצועית-נת כוחיתק, מכשור: עיקריים

4 .חלקית ביותר

 גידול הבדיקה העלתה כי אף שחל. אנקול- את יישום דוח ועדתבדק מבקר המדינה  2005בשנת  •

ת לטיפולי לא חלו שינויים מתאימים בתשתית היחידו,  לטיפול בקרינההנזקקיםבמספר החולים 

 . ובמכשורהאדם-כוחבמצבת  קרינה

  ועדה לבחינת הצרכים בנושא מרכזי אונקולוגיה בישראלל משרד הבריאות" מינה מנכ2007מאי ב •

 .2007 בספטמבר 15מלצותיה עד הוועדה התבקשה למסור את ה. )ובכלל זה סוגיית הרדיותרפיה(

  . עד היוםלא נמסרוההמלצות 

  

 1. 5  כללייםנתונים

. איש85,000- כאובחן בישראל סרטן ב בחמש השנים האחרונות ,משרד הבריאות  נתוניפי-על • 6
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 קריה הרפואיתגי במנהל המערך האונקולו, פרופסור אברהם קוטן; 2007 בפברואר 4, שיחת טלפון, פרופסור יורם כהן 4

  .2007 בינואר 29, מכתב, ם"רמב

 ,2005רדיותרפיה בישראל  ,ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה"יו,  יורם כהןפרופסור :הנתוניםמקור  5
 קריה הרפואית מנהל המערך האונקולוגי ב, אברהם קוטןפרופסור ;2008 בפברואר 18, שיחת טלפון:  וכן,2005,  מצגת
 .2008 בפברואר 24, מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן; 2008 בינואר 28,  שיחת טלפון,ם"רמב

   
  
  
  
  



 זקוקים לטיפול )55%- ל45%בין   (כמחציתם . חולים חדשים25,000-כן סרטן במדי שנה מאובח •

 .קרינהב

 יזדקקו לטיפול הם מ25%–20% . חולי סרטן11,700-  כקרינהטיפול ב קיבלו 2006בשנת  •

 .בהמשךנוסף  רדיותרפיה

• 7  מהם פועלים גם שישהרק בו ,חולים ציבוריים- מכונים אונקולוגיים בבתי17בישראל יש 

 המרכז הרפואי –בגוש דן  ;ם" רמבוליםהח-תבי –במחוז חיפה והצפון :  לרדיותרפיהכוניםמ

 –בירושלים וסביבתה ; "רבין"והמרכז הרפואי ) "איכילוב"(אביב -ואי תלהמרכז הרפ, "שיבא"

 פועלים שני מכונים  על אלהנוסף. "סורוקה" המרכז הרפואי –בדרום ; "הדסה" המרכז הרפואי

ומכון במתכונת , אביב- בתל"אסותא" וליםהח- תלאחרונה נחנך מכון בבי:  פרטייםחולים- בתיב

8 .טלקי בחיפה האיהחולים-ביתבפועל מצומצמת 

מקובל כי המספר  .)מכשירים לטיפול בקרינה ( מאיצים קוויים21 לרדיותרפיה כיום יש במכונים •

-ועדת.  תושבים250,000-200,000מאיץ אחד לכל הוא הראוי של מאיצים קוויים לאוכלוסיה 

ל  תושבים או לכ260,000כלומר מאיץ לכל ,  מאיצים בפריסה ארצית27כי יהיו אנקול המליצה 

9 . חולים350

 99,  פיזיקאים33, וסקים ברדיותרפיהע רופאים מומחים ה22-בישראל כהיו  2006  שנתסוףב •

 המליצה אנקול- ועדתקטנים במידה ניכרת מאלה שומספרים אלה .  אחיות קרינהעשרטכנאים  ו

 החולים-בתי תקנים למכוני הרדיותרפיה ב19 הוסיף משרד הבריאות 2007בשנת . עליהם

 .תקניםעשרה וספת ה מתוכננת הנוכחיתובשנת התקציב , יםהממשלתי

קבלים מ, ) בהמשךפורטואשר י( הבעיות בטיפול בתחום זה בישראל עקב ,יורם כהן פרופסור לדברי

סרטן ב םחולימכך ה ים נפגע.במערבמדינות המקובל פחות אנשים מהבישראל בקרינה טיפול 

10. לסוג זה של טיפוליםהזקוק
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  .2003שנת ב לרדיותרפיה  בין מספר המטופלים בששת המכוניםהיחס  עללהלן נתונים

 
שזוהי הערכה בעייתית מאוד נמסר האגודה מאך ,  איש120,000פי נתוני האגודה למלחמה בסרטן מספר החולים הוא -על 6

 בפברואר 20, שיחת טלפון, ז המידע של האגודה למלחמה בסרטןמרכ, נירה תמוז' הגב. ותלויה בהגדרה מיהו חולה סרטן
2008 .  

אסף " המרכז הרפואי, "קפלן" המרכז הרפואי, "ברזילי" המרכז הרפואי, "סורוקה"המרכז הרפואי האוניברסיטאי   7
  שיבאםש ל עהמרכז הרפואי, "הדסה" המרכז הרפואי, "שערי צדק" המרכז הרפואי, "וולפסון" המרכז הרפואי, "הרופא

 החולים-בית, "מאיר" המרכז הרפואי, "לינסוןיב" החולים- בית, ")איכילוב (""אביב-תל"המרכז הרפואי ,  השומר-תלב
המרכז ו" פוריה" החולים- בית, "העמק" המרכז הרפואי, "גליל מערבי" החולים-בית, ם"הקריה הרפואית רמב, "לניאדו"

."זיו" הרפואי 
  .ם" רמבהקריה הרפואיתבהשגחת החולים האיטלקי פועל -בית 8
.2008 בפברואר 18, שיחת טלפון ,ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה"יו, פרופסור יורם כהן 9

  . 2008 בינואר 29, מכתב ,ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה"יו, פרופסור יורם כהן 10

   
  
  
  
  



  

11למחלקות אונקולוגיות שיש בהן מכון לרדיותרפיהסרטן המופנים המספר חולי 
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   טיפול במכוני הרדיותרפיההמקבליםחולים המספר 

                                                 
 וכן ,2005, יש צורך בתקצוב דחוף: 2005 רדיותרפיה בישראל –מצגת  ,ל"הנ,  כהן יורםפרופסור :שני הגרפים הם מתוך 11

  .2008 בפברואר 18, שיחת טלפון
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רדיותרפיה בצפון הארץ .2 

 ם"רמב וליםחה-תבי: קרינהב טיפול שנותןחולים ציבורי אחד -ביתכל אזור הצפון יש רק ב, כאמור

 .האיטלקי וליםהח-ת בי–פרטי  וליםח-תביבמכון  בהיקף מצומצם  באזור זהפועלעל כך נוסף . בחיפה

 .ם" רמבהחולים-ביתכון האונקולוגי של מבזה לקבלת טיפול ממושכת מתנה ה ולהדבר גורם לעומס

 היקף האוכלוסייה בו דומה לזה של מחוז חיפה , כפי שיוצג להלן,אשר, המרכז ואביב-תלבאזור , כאמור

 החולים-ביתב, עליהם מכון רביעינוסף לאחרונה ו, משרתים את התושבים שלושה מכונים ,והצפון

  . "אסותא"

,  כאמור לעיל.ילדים 90–80הם בו, הקרינבלטיפול בשנה לים  חו2,000-כזקוקים הצפון חיפה ובמחוז 

 תלוי בסוג המחלה מתנההה משך .אדם- בני12,000-כמדי שנה  הקרינבזקוקים לטיפול בישראל כולה 

 את נתמסכממושכת זו מתנה ה 12. חודשיםיותר מארבעהבין שבועיים לאורכו ו, ובדחיפות הטיפול

 .ת חייהםמקרים גם אחלק מה וב,בריאות החולים

13 .ימים 10–0 ,ה יותרלכימותרפיה קצרההמתנה 

נשים חולות "קיימת תופעה של , "העמק" וליםחה-תכירורג בכיר בבי,  נעם בנימיןר"יצוין כי לדברי ד

סרטן השד המעדיפות לעבור כריתה מלאה של השד במקום להיות מטורטרות במשך חמישה או שישה 

14".שבועות להקרנות בחיפה

                                                 
.2008 בפברואר 24, מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 12
; 2008 בפברואר 18, מכתב,  בנהרייה"גליל מערבי"החולים -מנהל המחלקה האונקולוגית בבית, שחר-בןמנחם ר "ד 13

,  שנירר'ער "ד; 2008 בפברואר 11, מכתב, בצפת" זיו"החולים -מנהל המחלקה האונקולוגית בבית, מאל'פרופסור זידאן ג
.2008 בפברואר 18- ו17, שיחות טלפון, "פוריה "מרכז הרפואימנהל המכון האונקולוגי ב

.46–45' עמ, 2007יוני -מאי, זמן הרפואה, "רחוקים מהצלחת", אורנה כהן 14
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע



  

 2.1. 15 ם בחיפה" רמבליםהחו-בית

  נתוני הרדיותרפיה

. טיפולי קרינה46,648נעשו  ו חולים חדשים1,824  התקבלו2007בשנת  • 

. טיפולי קרינה3,887-  חולים חדשים ו152 – 2007שנת ממוצע חודשי ב • 

.205- כ–) 2008ינואר (מספר מטופלים בקרינה ביום  • 

,   לשם השוואה.מאיצים קווייםארבעה ם פועלים "ביחידת הקרינה במערך האונקולוגי ברמב •

 "הדסה" החולים-בית ב,מאיצים קווייםשני ועלים  בדרום הארץ פ"סורוקה"מרכז הרפואי ב

 .מאיצים קוויים  12 – והמרכז אביב-תל באזור החולים- בתיובשלושת  ,שלושה – בירושלים

• 16  17 ,דוזימטריסטיםשני , פיזיקאיםחמישה ,  רופאיםמועסקים חמישהבמכון הרדיותרפי 

 המליצה אנקול-עדתוואלה שמקטנים במידה ניכרת מספרים אלה .  אחיותשלושטכנאים ו

 .)להלןראו  (עליהם

חולים אחרים בצפון-ם מבתי"רמבב רדיותרפיה לההפני .2.2 

• 17  חולי סרטן חדשים למחלקה 400-כל שנה מצטרפים כב : רבקה זיו בצפתל שם עהחולים-בית

טיפול בקרינה מופנים מדי שנה ל מהם 200-יותר מ). ולים ח293 נוספו 2007שנת ב(האונקולוגית 

 .ם" רמבהחולים- ביתב

• 18 מדי  . מדי שנההחולים-בית חולי סרטן חדשים פונים ל480- כ :עפולהב "העמק" החולים-בית

  . ם"רמבבלרדיותרפיה  חולים 25-חודש מופנים כ

• 19   חולים55-כ הופנו מדי חודש בעשרת החודשים האחרונים :"פוריה" החולים-בית

 . "לינסוןיב" החולים-ביתאך לעתים גם ל, ם"ההפניה נעשית בעיקר לרמב. לרדיותרפיה

  
   

6

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

                                                 
, פרופסור נסים חיים. 2008 בינואר 29, מכתב, ם"רמב בקריה הרפואיתמנהל המערך האונקולוגי , פרופסור אברהם קוטן 15

.2008 בינואר 24, מכתב, מנהל תחום ומחלקת כימותרפיה
.להבדיל מטכנאי קרינה שמבצעים את הטיפול בקרינה, טכנאי קרינה שמחשבים את מנות הקרינה 16
 בפברואר 11, שיחת טלפון,  בפברואר3, מכתב, "זיו"החולים - מנהל היחידה האונקולוגית בבית, מאל'פרופסור זידאן ג 17

2008.  
  .2008  בפברואר19,  ומכתב,  בפברואר17, שיחת טלפון, צפת ב"זיו" החולים-ביתסגן מנהל , ר דוד אלמוג"ד 18

 17, שיחת טלפון, מנהל המכון האוקולוגי, שנירר' ר ע"ד; 2008ינואר  ב29, מכתב, החולים- מנהל בית, פרבשטיין' ר י"ד 19
  .2008בפברואר 

   
  
  
  
  



  :בעיות עיקריות

  : העלו את הבעיות האלה בצפון הארץהחולים-בתיגורמים ב 

ארבעה מ לולה להימשך יותרועממושכת ם " לטיפול במכון הקרינה ברמבההמתנה בתור •

  .םחודשי

לעתים .  שבועותשישהחזור טיפול אחד נמשך כומ ,מים בשבועחמש פעלפחות  עשותההקרנות נ •

 כי ,החולים-  מביתבעיה של מרחקיש . המטופלים לעבור יותר ממחזור טיפול אחדעל 

 ,בארץ אחרים אזורים שטח גדול יחסית בהשוואה ל עלפזורהנזקקת לטיפול האוכלוסייה ה

ב ואקונומי של ר-המצב הסוציושהיות .  ועלות כספית גבוההמורכבוהדבר דורש סידור הסעות 

 . החולים-בית לנסיעותמתקשים במימון הרבים ,  אלה נמוךחולים-בתיל יםהמגיע

אדם -  סובל ממצוקת כוח,החולים-בתישאר יחידות הקרינה בכמו , ם"מכון הקרינה ברמב •

 .ומכשור

. ול כירורגי לוותר על ההקרנות ולקבל טיפים נאלציםלעתים קרובות חול, אלו גורמים עקב, כאמור

20.מתשובת משרד הבריאות עולה כי לא ידוע להם על תופעה זו

חולים אחרים בארץ-מכוני רדיותרפיה בבתי .3 

, לבסוף מוצגת. להלן נתונים על היקף פעילותם של שלושה מכוני רדיותרפיה במחוזות שונים בארץ

  .טבלה מסכמת עם עיקרי הנתונים, לשם התרשמות השוואתית

")השומר-תל(" חיים שיבא םשל י במרכז הרפואי עהמערך האונקולוג .3.1 21

נתוני הרדיותרפיה

.   חולי סרטן חדשים מדי שנה2,500-מיותר המערך האונקולוגי משרת  • 

  .חולים מופנים לרדיותרפיההכלל מ 50%-כ •

.  יוםמדי חולים 200-המכון לרדיותרפיה מטפל בכ • 

). פועלינוש ועדיין אאחד מהם חד(מאיצים קוויים ארבעה לרשות המכון עומדים  • 

  
   

7

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

                                                 
  .2008 בפברואר 24, מכתב, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 20

גן ס, ר צבי סיימון"ד: וכן,2008 בפברואר 24: כניסה, il.co.sheba.www://http  ,"שיבא" החולים-בית  האינטרנט שלאתר21

   .2008 בפברואר 24,  ומכתב,  בפברואר18, שיחת טלפון, "שיבא"החולים -מנהל יחידת האונקולוגיה בבית

  

   
  
  
  
  



 חולים 270בה מטופלים ו) טיפולי קרינה פנימית(יחידת ברכיתרפיה כללת ניחידת הרדיותרפיה ב •

 .שבועמדי  הפניות חדשות 50-40- היחידה מקבלת כ. כל שנהבחדשים 

אחד בשליש משרה ,  מלאההרופאים בכירים במשרמועסקים ארבעה ביחידת הרדיותרפיה  •

אחת ( אחיות שלושדוזימטריסטים ושני ,  טכנאים20,  פיזיקאיםרבעהאכן ו , מתמחיםשניוכ

  ).מהן אחות דיאטנית

.שבועות 6–4 – ההמתנה  לרדיותרפיהמשך  • 

 מפנים ילדים "איכילוב" ו"שניידר" החולים-בתי.  באזור המרכזחולים-בתיליחידה מופנים חולים מ

  .הרדמה כלליתב הלטיפול קרינ

סרה  ח,השומר- תל החולים- ביתסגן מנהל המערך האונקולוגי ב,  סיימוןביצ ר"לדברי ד: בעיות עיקריות

 ויש מחסור חמור ברופאים ,)בנפרד מהטיפולים הכימיים( אדם-כוחתקינה של למחלקות הקרינה 

ם גם רופאים שנשלחו בה(הולם   עוזבים את הארץ עקב תגמול לאכן רופאים רבים  ש,מומחים

   ).ל ולא חזרו"להשתלמות בחו

מכיוון שלרופא מומחה . צריך להכריז על מומחיות ברדיותרפיה כמקצוע מועדףר סיימון " דתלדע

רוב הרופאים מעדיפים לעסוק , החולים-ביתעבוד מחוץ ללבתחום הרדיותרפיה אין אפשרות 

לדעתו יש .  הציבורייםהחולים-בתיפרנס גם מחוץ למערכת להתמאפשר שכן תחום זה  ,בכימותרפיה

  .ת  הכשרת הטכנאים והפיזיקאים ולשדרג את המאיצים הקווייםואל לשפר את התגמו

 בירושלים"כרם-הדסה עין" החולים-בית .3.2 22

23 רדיותרפיהם על נתוני

.חולים בשנה 1,624ביחידת הקרינה מטופלים  • 

.מאיצים קווייםלרשות היחידה שלושה  • 

. אחיות2-1- ו טכנאים13,  פיזיקאים5-4,  רופאים בכירים ושני מתמחיםשלושה האדם- כוחב • 

.שבועות 3–2הוא זמן ההמתנה לטיפול  • 

  :בעיות עיקריות

• 
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

                                                

שני רופאים להיחידה זקוקה עוד , מנהל היחידה לקרינה,  ויגודהמרק ר"דלדברי . אדם- כוחמחסור ב

  .שני טכנאיםלשני פיזיקאים ול, מתמחיםשני ל, בכירים לפחות

 
  .2008 במרס 10, מכתב, החולים הדסה-מנהל יחידת הקרינה בבית, ר מרק ויגודה"ד 22
.2007 לשנת מעודכניםהנתונים  23

   
  
  
  
  



.למאיץ קווי נוסףזקוקה יחידת הקרינה  • 

שבע- בבאר"סורוקה"וניברסיטאי המרכז הרפואי הא .3.3 24

   רדיותרפיהם עלנתוני

  שמואלפרופסורלדברי .  חולי סרטן חדשים בשנה1,300- מטופלים כ"סורוקה" מרכז הרפואיב •

 קשה לאמוד את המספר הכולל של המטופלים המגיעים ,מנהל המכון לאונקולוגיה, אריעד

 . שנהמדין  חולי סרט15,000- להערכתו מדובר בכאבל, לטיפול ומעקב

.  חולים864 הופנו לטיפול בקרינה 2007בשנת  • 

 חולים- בתי מ"סורוקה" מהמטופלים מופנים ל10–8- כ. 90-85 מספר המטופלים ביום הוא •

 ).  ברחובות"קפלן" באשקלון ו"ברזילי"(שכנים 

 10–7ממתינים להתחלת התהליך בדרך כלל . זמן ההמתנה הממוצע מרגע הפנייה הוא כשבועיים •

 .חולים

.מאיצים קוויים  שנייחידת הקרינהלרשות  • 

בפועל עובדים ביחידת הקרינה ). מומחים ומתמחים(תקן יחידת הקרינה הוא שני רופאים  •

 נעשה האדם-כוחתגבור .  שני רופאים מומחים ושני מתמחים–ארבעה רופאים במשרה מלאה 

  .על חשבון תקני המרפאה האונקולוגית

  :בעיות עיקריות

לרשות היחידה שלושה  פיזיקאים . זקוקה לתחנת עבודה שלישית לתכנון קרינהיחידת הקרינה  •

 .שתי תחנות עבודה בלבדבזמנם את המחלקים 

IMRT •  שאינו מטפל בטכניקת מכון הקרינה היחיד בארץ  הוא "סורוקה"המרכז האונקולוגי ב

Intensity-Modulated Radition Therapy)25 - בתיו לונאלץ להפנות מטופלים בהתוויה ז )

 .  אחריםחולים

  
   

9

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

                                                 
  .2008במרס  11, מכתב, "סורוקה"פואי מרכז הרמנהל המכון לאונקולוגיה ב, פרופסור שמואל אריעד 24
מנות קרינה מדויקות ישירות לאזור הפגוע ומאפשרות פגיעה מצומצמת יחסית בתאים שמכוונות בו טיפול מתקדם  25

.כל סוגי הסרטןטיפול ב מתאימה לינהוא, ידי מחשב-מבוקרת עלבטיפול זה הקרינה . בריאים

   
  
  
  
  



 

:בארבעה ממכוני הרדיותרפיה בארץלהלן טבלה מסכמת של נתוני הרדיותרפיה 
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

מחוזה
 אוכלוסייה

)2006(26

-בית

החולים

 פרמס

מטופלים ה

ברדיותרפיה

 פרמס

מאיצים ה

קווייםה

אדם-כוח
משך 

ההמתנה

שבועיים 

   יותרעד 

 5, ם רופאי5

  2, פיזיקאים

 17, דוזימטריסטים

 אחיות3, טכנאים

 בשנת 1,824

צפון   ,2007

וחיפה
4 ם"רמב 1,905,500

   ביום205-כ

  

 4- מ

חודשים

 רופאים במשרה 4

מלאה ואחד בשליש 

 4,  מתמחים2, משרה

 20, קאיםפיזי

 2, טכנאים

 3, דוזימטריסטים

אחיות

- תל"

  "השומר
כ "הס (4

במחוז זה 

 מאיצים 12

)קוויים

 1,200-כ

   ,בשנה

אביב -תל

במחוז זה (  והמרכז

 מכונים 2

)נוספים

2,170,600

   ביום200

4–6 

שבועות

 רופאים מומחים 3

 5-4, ושני מתמחים

 13, פיזיקאים

 2-1-טכנאים ו

אחיות

הדסה "

"כרם- עין
3 800,700 בשנה1,624 ירושלים

2–3 

שבועות

 2- רופאים ו2

ם אין נתוני(מתמחים 

)הצוותר שאעל 

 בשנת 864

2007,  2 "סורוקה" 1,011,000 דרום

 ביום90–85

כשבועיים

  :נקודות מרכזיות העולות מן הטבלה

, זהחולים -בביתהמתנה . ם" רמבהחולים-ביתא ביביותר לרדיותרפיה הממושכת ההמתנה ה •

החולים -מההמתנה בבתימידה ניכרת בממושכת , ארבעה חודשיםיותר מאף להימשך  השעשוי

 . במחוזות אחרים

במחוז אך ,  והמרכזאביב- תללאוכלוסיית מחוז בגודלה ט זהה אוכלוסיית מחוז חיפה והצפון כמע •

 ומספר המאיצים הקוויים בו הוא שליש ממספר ,חיפה והצפון יש רק מכון רדיותרפיה אחד

 .  והמרכזאביב-תלהמאיצים הקוויים העומדים לרשות שלושת המכונים במחוז 
27 . פעה זו מעידה על הזנחת הפריפריה תו,"העמק"החולים - תכירורג בכיר בבי, ר נעם בנימין"לדברי ד

דבר זה . באזורים אלה קיימת נגישות נמוכה באופן בולט לרופאים ולשירותי אשפוז ביחס למרכז"...

                                                 
 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  לישראלשנתון סטטיסטי  .2007, 58' מס 26

   
  
  
  
  



28

29 בישראלמצב הרדיותרפיה . 4

הגורמים לה א,לדברי גורמים בתחום. שנים מצוקה קשה בתחום הרדיותרפיהיש כבר בישראל  

  :העיקריים לכך

 היות ,יש מחסור ברופאים ובמתמחים בתחום.  במכונים לרדיותרפיהאדם-כוחאין תקינה של  •

יולוגיה רדב, באנטומיה, ידע בפיזיקה, נוסף על ידע ברפואת הסרטן, העבודה ברדיותרפיה דורשתש

 . אחיות אונקולוגיותבטכנאים וב,  רפואייםבפיזיקאיםיש מחסור גם . ועוד

לטכנאי השתלמות וקרינתית /כנית השתלמות מחייבת בפיזיקה רפואיתואין הגדרת מקצועות ות •

  .קרינה

המשכורת הנמוכה נובעת . תמורה הכספית הנמוכהל ההשקעה בהתמחות ברדיותרפיה גדולה יחסית •

  מקבל בסוף מסלול לימודים קשה הרופא.חולים ציבוריים-קרינה ניתן בעיקר בבתיבשטיפול מכך 

  .משכורת בסיסית עם מספר זעום של כוננויות

של העומס בבעיקר  ,רופאים שכבר סיימו את התמחותם ועובדים בתחום נוטשים אותורבים מה •

רובם , זבו את הארץקרינתיים ע רופאים אונקולוגיםוכמה  כמה .הולם תגמול העדרבשל הרב ו

. 30 . לרדיותרפיהותמחלקשם חלקם מנהלים ו ,ב"לארה

 עומד בקצב ההתפתחות ואינו,  לעתים מיושן בארץלטיפולי קרינהבו משתמשים שהמכשור  •

ר האיגוד "יו,  יורם כהןפרופסוריצוין כי  . הדבר נובע ממצוקת תקציב. הטכנולוגית המהירה בתחום

החולים מטיפולי רדיותרפיה -מעריך כי הכנסות בתי, ולרדיותרפיההישראלי לאונקולוגיה קלינית 

 אלא , משמש לחידוש מכשור הקרינה אינו כסף זה,לדבריו.  בשנהח" שמגיעות לעשרות מיליוני

  .רכישת מכשירי הרדיותרפיה נעשית בכספי תרומותואילו , מופנה לתחומים אחרים

 מספר ,כפי שיוצג בהמשך. ברחבי הארץ תרפיה הרדיו בין מכוני מאיצים קוויים21מתחלקים כיום  •

 (– World Health Organizationארגון הבריאות העולמי אינו עומד בתקינה העולמית שקבע זה 

(WHO31  .
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.46–45' עמ, 2007יוני -מאי, זמן הרפואה, "רחוקים מהצלחת ",אורנה כהן 27
בימים אלה מסמך מקיף על הפער מכין מרכז המחקר והמידע .  הן לצפון והן לאזור הנגב בדרוםכווןר בנימין מת"ד 28

).טרם פורסם,  י לוישל, מרכז המחקר והמידע(המרכז בין רפואיים בין הפריפריה והבשירותים 
יש צורך : 2005רדיותרפיה בישראל  –מצגת  ,ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה"יו,  יורם כהןפרופסור29

;דחוף בתקצוב   קריה הרפואיתמנהל המערך האונקולוגי ב, ר אברהם קוטן" ד2008 בפברואר 18,  שיחת טלפון: וכן,2005  ,
   .2008 בינואר 28,  שיחת טלפון, ם"רמב

.םש, פרופסור אברהם קוטן 30

   
  
  
  
  



-ואושרו על) ראו להלן(המלצות הוועדות שהוקמו במהלך השנים מטעם משרד הבריאות לטיפול בנושא 

 קטן בהרבהשהוא  ,תקציב זעום עד היום רק הקצה משרד האוצר. )ראו להלן (ו אינן מיושמותייד

במכשור ובהכשרת הצוות הנדרש לטיפול , אדם- כוחהתקציבים שנדרשו כדי להגיע לתקינה הולמת במ

32.תקציב זעום זה הוא ייעודי להכשרה מקצועית. בקרינה

 .שותהן ק) בהשוואה למדינות המערב( ובמכשור חדיש לרדיותרפיה אדם-כוחההשלכות של מחסור ב

ם טיפולים חדישיתת אפשרות לאין  ;פחות בקרת איכותנעשית  ; טיפול לפחות חוליםניתן: בהן

על מסתמכים  ;דרת טיפוליםתוך סבבדיקות ביקורת מסודרות לא נעשות ; הדורשים זמן רופא ממושך

  . טכנאי קרינה ועל אחיות אונקולוגיות שלא הוכשרו

הטיפול הממשלתי במצב הרדיותרפיה בישראל. 5

  )אנקול- ועדת (הוועדה לבחינת הרדיותרפיה בישראל  5.1

 ועדה לבחינת מצב 2002שנת ל משרד הבריאות ב" מנכמינה הרדיותרפיה בישראל תחוםעקב המצוקה ב

את מצב הרדיותרפיה היה לבחון  זו ועדהשל  התפקיד). אנקול-ועדת: להלן(הרדיותרפיה בישראל 

ר עומר אנקול מהמינהל לטכנולוגיות ותשתיות "בראש הוועדה עמד ד. מוולהמליץ כיצד לקדראל ביש

  . רפואיות במשרד הבריאות

הוועדה קבעה כי יש מחסור . ל משרד הבריאות" את המלצותיה למנכאנקול- ועדת הגישה 2003במאי 

 הטיפולים  ובאיכותבזמינות וכי מחסור זה פוגע ,אדם בתחום הרדיותרפיה בישראל- ניכר במכשור ובכוח

לא הכשרה מוכרת בהטכנאים והאחיות עובדים , עוד קבעה הוועדה כי הרופאים. הניתנים לחולים

  .בתחום זה

להלן . אדם והכשרה מקצועית-תקינת כוח,  מכשור–הוועדה ניסחה המלצות  בשלושה תחומים עיקריים 

33: ההמלצותיעיקר

.  תושבים350,000- דהיינו מכשיר אחד לכ, צים קוויים מאי18 היו בישראל 2003שנת  ב– מכשור •

 250,000ממליץ כי שיעור המאיצים יהיה מכשיר אחד לכל  )WHO(ארגון הבריאות העולמי 

היה כדי לממש המלצה זו .  מאיצים בסך הכול27- מכאן עולה כי בישראל יש צורך  ב. תושבים

עלות המאיצים הקוויים .  ון דולר מילי18שעלותם הכוללת , צורך בתוספת של תשעה מכשירים

.  מיליון דולר21.1היא , כגון מערכת תכנון ובקרת איכות הטיפול, האמורים וציוד נדרש נוסף

, חלק מהמכשירים הקיימים כיום הם בני יותר מעשר שנים, אנקול- ועדתלפי דוח , נוסף על כך

 . ובשנים הקרובות יהיה צורך להחליפם
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,  עמדה של ההסתדרות הרפואית בישראלמסמך ? לאן2006רדיותרפיה בישראל של שנת  ,ההסתדרות הרפואית בישראל 31

  .2005אוגוסט 
 בפברואר 27-ב. 2007 בפברואר 4, שיחת טלפון, ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה"יו, פרופסור יורם כהן 32

. התחיל קורס לטכנאי קרינה בהדרכתו
. 2003מאי , )אנקול- ועדת(המלצות הוועדה לבחינת הרדיותרפיה בישראל  33

   
  
  
  
  



 מאיצים 18 הפעלת התירו ,1994- ד" התשנ,)ם רפואיים מיוחדיםמכשירי(תקנות בריאות העם 

 תיקון בתקנות 2006שנת  אישרה הכנסת באנקול-ועדת ממצאי נוכחל. קוויים בלבד בכל הארץ

תיקון ב. 2006- ז"התשס, )תיקון) (מכשירים רפואיים מיוחדים(תקנות בריאות העם : בנושא זה

יצוין כי . פים על המאושרים בתקנות הקודמות נוס קוויים מאיצים שני אישור להפעלתכללנ

בסופו של דבר .  שעדיין אין בהם מכונים לרדיותרפיהחולים-בתיהתוספת נועדה תחילה לשני 

 חולים-בתי מאיצים קוויים ב21הקיימים וכיום יש מכונים מאיצים קוויים ל שלושה התווספו

 27 ,כאמור (אנקול-ועדתהמלצות פחות מהמספר שבעדיין , בארץ שיש להם מכון לקרינה

.)מאיצים קוויים

לעומת ( מטופלים 300 הוועדה המליצה על מפתח תקינה של רופא לכל – האדם-כוחתקינת  •

 34). מטופלים200  רופא לכל–המלצת הארגון האירופי לרדיותרפיה  

35 :  הנדרשת כמפורט להלןאדםה-כוחהוועדה פירטה בדוח את המצב הקיים ואת תוספת 

המלצת הוועדה התוספת הנדרשתהמקצוע קייםהמצב

40 15 25רופאים
3648 22פיזיקאים ודוזימטריסטים  26

120 82 38טכנאי קרינה

26 10 16אחיות

, רפואי ובו עובדים סוציאליים-  כי בכל מכון אונקולוגי יהיה צוות פארה גםהוועדה המליצה

  .לרדיותרפיהשיקדישו חלק מזמנם , פסיכולוג ומנהל מידע, דיאטנים

אחיות הפונים לטכנאי רנטגן ול, פיזיקאיםל, תוכניות ההכשרה לרופאים –הכשרה מקצועית  •

. יותנ הרדיותרפיה תתבססנה על תוכניות ההכשרה האירופיות והאמריקמכונילעבוד ב

. ובסיומה תוענק תעודת הסמכה לעיסוק בקרינה רפואית, ההכשרה תהיה תיאורטית ומעשית

37 .וזהמלצה ישום לאחרונה החלו בי

 מהתקציב יועדו 80%-כ.ח"ש מיליון 100ה הית אנקול-ועדתהעלות התקציבית הכוללת של המלצות  

   טכנאים  ,רפואיים פיזיקאים, רופאים(האדם -יועדו לתקינת כוחהשאר להוספת תשתיות המכשור ו  

   38.ח" מיליון ש30-  הקצאת הכספים השנתית היתה אמורה להסתכם  בכ.)ועוד  

39 .ד מהתקציב הדרושו רחוק מא, היום הועבר למשרד הבריאות רק תקציב זעום ביותרעד

                                                 
  .ת מספקה מצבת הרופאים המומחים ברדיותרפיה למכונים השונים אינ,פי ראיונות ומכתבים של מומחים לרדיותרפיה- על 34
  2003מאי , )נקולא-ועדת(הוועדה לבחינת הרדיותרפיה בישראל  35
  .להבדיל מטכנאי קרינה שמבצעים את הטיפול בקרינה, טכנאי קרינה שמחשבים את מנות הקרינה 36

 פרופסורשיחת טלפון עם : מקורה . יורם כהןבהדרכת פרופסור קורס לטכנאי קרינה התחיל בפברואר השנה 27- ב, כאמור 37
   .2008בפברואר  11 ,כהן

.2005 באוגוסט 3,  עמדהמסמך,  ,ההסתדרות הרפואית בישראל38 ? לאן2006יותרפיה בישראל של שנת רד
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באותה עת שהמדינה היתה שרויה בו בחשבון את המשבר הכלכלי הביאו יצוין כי חברי הוועדה 

  .והמלצותיהם התבססו על תקנים מינימליסטיים

אף  ,לא יושמו עד כהכמעט  אנקול-ועדתהמלצות ,  יורם כהןפרופסור אברהם קוטן ופרופסורלדברי 

  .שהצרכים גדלו

-ועדת ויישום המלצות ,רדיותרפיהה בנושא ,2005 לשנת ,ב56 דוח מבקר המדינה  5.2

 40אנקול

בדיקה עלה כי אף שחל גידול במספר ב. אנקול- ועדתדוח  ההמלצות שבמבקר המדינה בדק את יישום

במספר : הם אלית היחידות לטיפולילא חלו שינויים מתאימים בתשת, החולים שנזקקו לטיפול בקרינה

עקב זאת סבלו היחידות .  ובמספר המכשירים האחרים ביחידותהקוויים במספר המאיצים, העובדים

היחידות שנבדקו לא , זאת ועוד.  והדבר פגע באיכות הטיפול, מקצועיאדם- כוחממחסור ממושך בציוד וב

רות הנדרשות על הציוד המשמש לתכנון  את כל הבקקיימועמדו בכל הדרישות של הבטחת איכות ולא 

לא קבע נהלים ולא פיקח על : גם משרד הבריאות לא מילא את חובתו כממונה. טיפול עצמוהטיפול ול

 םממצאיהלהלן חלק מ. פגעו וכדי שיקבלו את הטיפול המיטבייהיחידות כדי להבטיח שהחולים לא י

  :דוחמפורטים בה

את מספר אנשי הצוות שיגדירו לקבוע תקנים בכמה תחומים רפואיים מקובל : אדם-כוח •

רדיותרפיה לא קבע משרד הבריאות תקנים ייעודיים לעובדים תחום הב. ביחידותהדרושים 

למרות ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בתחום זה ולמרות הגידול במספר החולים , ביחידות

 רופאים מומחים 40של לקבוע תקנים , כאמור,  המליצהאנקול-ועדת.  מיומןאדם-כוחשהצריכו 

 אחיות ביחידות 26-  טכנאי קרינה ו120,  פיזיקאים ודוזימטריסטים48, ברדיותרפיה

 משרות 16.5,   משרות רופאים24.3בעת שנעשתה הביקורת היו חסרים ביחידות . לרדיותרפיה

 .אחיותשל  משרות 12.5-טכנאי קרינה ושל  משרות 26.5, פיזיקאים

ההתפתחויות הטכנולוגיות ברדיותרפיה מחייבות : יותרפיההכשרת עובדי היחידות לרד •

העובדים המקצועיים ביחידות , בפועל. הכשרה מוסמכת לעובדים המקצועיים ביחידות

עד מועד סיום הביקורת . רדיותרפיה אינם מקבלים הכשרה ייעודית בתחום טיפולי הקרינהה

 כבר בשנת אדם-כוחל בהכשרת שלפיה יש להתחי, 2004המשרד מיולי ל "לא יושמה הוראת מנכ

 .בתקופה האחרונה החלו ביישום נושא זה,  עם זאת יצוין כי כאמור לעיל.2005

• 
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 21במועד הביקורת פעלו בשש היחידות לקרינה :  ומכשירי הדמיהקוויים מאיצים – מכשור

- ועדת:  הדמיהמכשירי. אנקול- ועדתשישה פחות מהמספר המצוין בהמלצות ,  קווייםמאיצים

 2004אולם בשנת ,  מטופלים900 לכל) סימולטור( מכשיר הדמיה  המליצה על יחס שללאנקו

 
.2008 בינואר 28, שיחת טלפון, ם" רמבקריה הרפואיתמנהל המערך האונקולוגי ב, פרופסור אברהם קוטן 39
'ב56דוח שנתי   .470–724' מע, "יחידות לטיפולי קרינה"הפרק , 2005לשנת  ,, מבקר המדינה: מקורה 40

   
  
  
  
  



 

ים בישראלאונקולוגיהמרכזים ההוועדה לבחינת הצרכים בנושא    41 5.3

ועדה לבחינת הצרכים בנושא מרכזי ,  אבי ישראליפרופסור, ל משרד הבריאות" מינה מנכ2007במאי 

כתב המינוי ב. ר המועצה הלאומית לאונקולוגיה"יו,  רובינזון' אפרופסוראונקולוגיה בישראל בראשות ה

שירותי רדיותרפיה נותנים  כי תיבחן שוב סוגיית מספר המרכזים השר הבריאותביקש של הוועדה 

  .2003שנת  מאנקול-ועדתעל רקע המלצות , בישראל

ובכך , יתנו שירותי רדיותרפיהיים שיצרכים למרכזים האונקולוגבחון ולהעריך את ההוועדה התבקשה ל

הוועדה . נים הבאות הש15–10 הצרכים לטווח שלאת  הצרכים העכשוויים וכן להביא בחשבון את

  ".אסף הרופא"החולים -פתיחת מרכז לרדיותרפיה בבית לרות שבאפשספציפית דון התבקשה ל

הרדיותרפיה בתחום מגמות בתחום הטיפול האונקולוגי בכלל ו: בין הסוגיות שהונחו על שולחן הוועדה

מצב התקינה בעולם , נדרשהמקצועי ה אדםה-כוח, מתנההתורי ה, מספר המטופלים ומאפייניהם, בפרט

ל משרד "הוועדה התבקשה למסור את המלצותיה למנכ.  ועודאנקול-ועדתהמלצות , ציוד עדכני, המערבי

   .המלצות הוועדה עדיין לא נמסרו. 2007 בספטמבר 15הבריאות  עד 

  קורותמ

  מסמכים

.2005,  עמדהמסמך ,  •  ? לאן2006רדיותרפיה בישראל של שנת   ,ההסתדרות הרפואית בישראל

.2003מאי ,  •  המלצות  ,)לאנקו- ועדת(הוועדה לבחינת הרדיותרפיה בישראל  

.2007 במאי 29 , •  כתב מינוי  ,הוועדה לבחינת הצרכים בנושא מרכזים אונקולוגיים בישראל

.2007, 58' מס  •  שנתון סטטיסטי לישראל  ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תפקוד מרכזי הרדיותרפיה בישראל •  ביוני 22 ,כתב ברוך לוי , ,מידעהמחקר והמרכז , הכנסת

2004.  

רוטוקול ישיבת ועדת הכספיםפ • התקציב  הצעת חוק: היום-  על סדר,2006 בנובמבר 22, , הכנסת

 .2007תקציב משרד הבריאות לשנת : 2006- ז"לשנת הכספים התשס

. 470–427'  עמ,2005 •    לשנת,  'ב56דוח שנתי  , "יחידות לטיפולי קרינה", משרד מבקר המדינה

                                                 
  .2007 במאי 29, המינוי של הוועדהכתב : מקורה 41
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  שיחות טלפון ו ביםמכת

 19, ומכתב,  בפברואר17,  שיחת טלפון,צפתב "זיו" החולים-ביתסגן מנהלת , אלמוג דוד •

   .2008בפברואר 

- בבאר"סורוקה" מרכז הרפואימנהל המחלקה האונקולוגית ויחידת הקרינה ב, אריעד שמואל •

 . 2008 במרס 11, מכתב, שבע

 18, מכתב, בנהרייה "גליל מערבי" החולים-ביתמנהל המחלקה האונקולוגית ב, שחר מנחם-בן •

 .2008ברואר בפ

שיחת ,  בפברואר3, מכתב, בצפת" זיו" החולים- בית מנהל היחידה האונקולוגית ב,מאל  זידאן'ג •

 .2008 בפברואר 11, טלפון

.2008 במרס 10, מכתב, כרם- עין"הדסה"המרכז הרפואי מנהל יחידת הקרינה , ויגודה מרק • 

.2007 בדצמבר 26 , שיחת טלפון,מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן, טמיר עדית • 

.2007 בדצמבר 26, שיחת טלפון, עובדת סוציאלית בצפון הארץ, ליטביץ אריאלה • 

 , בפברואר8, שיחת טלפון, "שיבא" החולים-ביתסגן מנהל המערך האונקולוגי ב, סיימון צבי •

 .2008 בפברואר 18, ומכתב

.2008 בינואר 29 , מכתב,"פוריה" החולים-ביתמנהל , 'פברשטיין י • 

שיחת , 2008 בינואר 29, מכתב, ם" רמבהחולים-ביתמנהל המערך האונקולוגי ב,  אברהםקוטן •

 .2008בינואר  28, טלפון

 בפברואר 18- ו17, שיחות טלפון, "פוריה "החולים- ביתמנהל המכון האונקולוגי ב, 'שנירר ע •

2008. 

.2008 בפברואר 20, שיחת טלפון, מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן, מוז נירהת • 

  חקיקה

  .2006-ז"התשנ, )תיקון() מכשירים רפואיים מיוחדים(תקנות בריאות העם 
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  אתרי אינטרנט

   icr/il.go.health.www://http • .   ,רישום סרטןלאומי לאתר , משרד הבריאות

 il.org.hadassa.www://http • .  ,"הדסה" החולים-בית

 il.org.cancer.www • .  , האגודה למלחמה בסרטן

 org.cancer.www://http • .  , למלחמה בסרטןיתנמריק האהאגודה

 il.co.rambam.www://http • .  , ם"הקריה הרפואית רמב

    il.co.sheba.www://http • . ,"שיבא" החולים-בית

 nfoMedI ,אתר הרפואה הישראלי ,il.co.infomed.www://http • 

soroka/il.gor.clalit.www://http ,שבע-  בבאר"סורוקה"המרכז הרפואי האוניברסיטאי   • 

il.org.iscort.www://http ,רדיותרפיהלהאיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ו  • 

il.org.ima.www://http  ,ההסתדרות הרפואית בישראל •  

  

   עיתונות

Ynet •  ,312005  בינואר. ? "האם להקים עוד מכוני הקרנה לחולי סרטן"

  .46–45 'עמ, 2007יוני - מאי, זמן הרפואה ,"רחוקים מהצלחת" ,כהן אורנה •
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