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 EURACT -(European Academy of Teachers in Familyמועצת  תלהלן סיכום ועיד

Medicine )הפעם בכנציגת ישראל השתתפתיבה   שלישיתה ,- Budapest  .שבהונגריה  

 
 .Euract -חברים ב 4לישראל   .מדינות אירופאיות 38-ששייכים לחברים  700 -כ  Euract -ב

יי רוסיה, פינלנד, גיאורגיה , נציגמתוכם היו חדשים ) שבעה.התנצלו( 3נציגים ) 35השתתפו  בוועידה 

 וקרואטיה ( והחליפו נציגים וותיקים שפרשו., אוקריינה, בוסניה/הרצגוביניה  מקדוניה

 צורה מרבית. זמן מנוצל בגדושה וה תכנית העבודה הייתה

 ביקור במרכז רפואי קהילתי לאוכלוסית רומנים

, לצערי לא השתתפתי בו עקב חוסר יכולת להקדים את , מחוץ לבודפסטהביקור אורגן טרם הכנס

הוצג במהלך הכנס בצורה רחבה מאד,  ע"י נציגים ממשרד הבריאות ההונגרי . הפרוייקט הגעתי

. הוא מיועד לקדם את הבריאות של אוכולוסיה נזקקת, עם רמת מודעות נמוכה ואחראים על הפרוייקט

. הפרוייקט מתוקצב ע"י קרן אירופאית בכלל ולשימוש נאות בשירותי רפואה קהילתיים רפואה מונעתל

של שירותי הרפואה וקבלת  וחדשה דו לאומית וזכה להרבה התעניינות ושבחים לאור פריסה יפה

 מדדים שנבחרו.תוצאות משמעותיות ב

  השונות. תבמדינוחינוך רפואי, בהיו גם מספר הצגות קצרות ע"י נציגים, של פרוייקטים מיוחדים 
 

 ותות קטנות ותת וועדבקבוצוחלקם ה חלקם במליא ,עבודה התחיל רצף של מפגשי מכןלאחר 

 . (פעמיים בשנה)שמתקיימים ברצף גם בין המפגשים הפרונטליים  ותשמתפקד

 :ותתת וועד

 :  חינוך רפואי בבית הספר לרפואה .1

באג'נדה חינוכית  EURACT, מעורבות של קוריקולום המינימום ,האההורשל סקרים קידום 

  .(2016)בספטמבר  בכנס של האיגוד האירי בדבלין

 : כניות התמחות ברפואת המשפחהת .2

 שיטות הסלקציה/הגיוס של מתמחים חדשים במדינות השונות מיפוי של

  .קולום במדינות השונותימיפוי הקור

 במהלך ההתמחות,ע מחקר והמשך עבודה על מסמך שעוסק בחשיבות של ביצ

 שגם עוסק בנושא זה.  EGPRNשיתוף פעולה עם 

 .הדרכה עם אמצעים מקווניםוההמדריכים שיפור שיטות הערכה , שיפור רמת  ונידונ

 : CME /CPD תכניות .3

 .2016כנס בדבלין בספטמבר הובפרט  יםשונ וכנסים ותארגון סדנאות במדינ דיונים על

, סביבת רופא Co-morbidity ,trans-cultural competencyמרכזיים ואקטואליים: נושאים ה

  Re-certificationטכנולוגיות חדשות לניתור חולים עם מחלות כרוניות,   המשפחה העתידי,

 ...באירופה מומחים של

 משותף זה של שיפור איכות הטיפול הרפואי. בנושא EQUIPדובר על שיתוף פעולה עם 

גרים הנושא חדש להתייחסות : התפקיד וההתמודדות של רופאי המשפחה עם גל המ

 לאירופה.

  EURACT -שירותים לחברים ב .4

 .הפצת מידע לחברים הישריםודיונים על שיפור פרסום הקורסים 

 מקומות מסובסדים:, לכולם מספר מסוים של  EURACTלהלן הקורסים העתידיים של 



 

a. EURACT educational conference 8-10 September 2016, Dublin, Ireland  
b. EURACT Bled Course, 20-24 September 2016: named ‘Janko Kersnik 
International Bled Course for Teachers of Family Medicine’  
The theme will be Teaching and Learning about the Future of Family Medicine.  
c. Level 2 Course for Teachers , Tartu, Estonia, 6-8 October 2016  
d. Level 1 Course Thessaloniki, Greece, 26-28 May 2017 (Dimitrios).  
e. Level 3 Course: in Malta in October 2017 and in Greece in June 2018  

 

 : דהקבוצות עבו

 : הערכת מדריכים ברפואת המשפחה .1

מוכן לשימוש.  E-portfolio -פיתוח עם  (, EU) מימון  /מדריכיםהערכת מוריםל טפרוייק

.  Expertiseאו בדרגת    Competence, בדרגת  EU -מדריך יוכל לקבל תעודה מוכרת ב

 , תאושר ע"י מעריך מאותה המדינה , בשפה המקומית )לפי הצורך( Competenceדרגת 

  מעריכים ממדינות אחרות בשפה האנגלית. 2ע"י  Expertise -דרגת ה

 (2016בכנס חימ"ר   Portfolio)הצגתי את ה

 

 EURACTשל חדש פיתוח אתר האינטרנט  .2

חשובים , , ויכלול מסמכים  WONCA EUROPEאתר של אל ה  EURACT העברת  אתר 

 מאמרים , פרסומים, ספרייה בתחום של חינוך רפואי...

 

 איתור משאבים חינוכיים מקוונים .3

, שמטרתה לאתר ולפתח משאבים לשימוש מורים  רכזלקפוצה חדשה שהתבקשתי להקים ו

נציגים, ולבסוף הקבוצה צומצמה לצורכי  16תחלתי לעבוד עם הומדריכים, למיצוי באופן מקוון. 

 חברים. 12-להתייעלות 

 Minimal -נושאים מתוך רשימת ה 5מבוסס על  -לא קליני  –הוחלט לעבוד על חומר ייחודי למקצוע 

Curriculum . 

 
  2017/01/04-30/03בתארים   ,בארץ   EURACTשל ההצעה לארגן את הוועידה סופית  התקבלה 

 

 :התכנית החברתית תרבותית 

  .והתקיימה בבית מלון נוח במרכז העיר, הוועידה אורגנה למופתגם הפעם 

מיועד לחברים שהקדימו להגיע,  סביב מספר   Journal Clubטרם פתיחת התוכנית הרשמית התקיים 

כינו לסיור מודרך ז פרט לסיור לפרוייקט מחוץ לעיר,חינוך רפואי ומחקר בחינוך רפואי.   עלם מאמרי

 במסעדות מסורתיות. ברבחלק ההיסטורי של העיר, וארוחות ע

 ת שלי כנציגת ישראלותכניות עתידי

 .בארץ בעוד שנה Euract הכנת המפגש של וועידת  .1
 -בירושלים ב ע"ש שבתאי בן מאירמועד יהיה צמוד לכנס השנתי התואם עם האיגוד ש

 העשרה והדדית ו חשיפה , על מנת לאפשר29/03/2017
 חימ"ר, והמחלקות.דרך האיגוד, בארץ ,   EURACTהפצת פעילות  .2

 . EURACT -בין חימ"ר ו שיתוף פעולהבדיקת אפשרות  .3
בכנסים של תנועת ו,  EURACT. עידוד השתתפות בקורסים של גיוס והרשמת חברים חדשים מהארץ

Vasco De Gama. 



של עידוד השתתפות של מורים ומדריכים ישראלים כמציגים בכנס הראשון  .4

EURACT  חינוך רפואי בב- Dublin  09/2016 -ב  
ך ריכוז משוה,  Dublin 06-09/09/2016ב    EURACTידת מועצתעהשתתפות בוו .5

 .Online Educational Resourcesחדש בנושא ה  Task force- וקידום ה
 
 
 

 קטריבס -סוכם ע"י דר' מרטין גרנק


