
 

 

 EURACTסיכום השתתפות במפגש המועצה של 
8 September 2016-Dublin, Ireland, 7 

 

 . Euractחינוך רפואי של קדמה לכנס הראשון ב בדבלין, התכנסות הוועידה

 Vasco de Gama"  ת הצעירים "השתתפה נציגה מטעם תנוע ראשונהלך רים ,אנציגים היו חס 11

 שיתוף פעולה עתידי. ו צורך היכרות הדדיתל

בנושא של המקום של מחקר במהלך  EGPRN , -ה עםעוד שיתופי פעולה משמעותיים כמו צוינו  

 בנושא של הוראת איכות ובטיחות ברפואת המשפחה. EQuiPההתמחות ברפואת המשפחה, ועם 

  PREPARE" קבוצת " עם WONCA Europe בנוסף, הוסבר על תחום חדש של שיתוף פעולה עם 

(Platform for European Preparedness Against (Re-) emerging Epidemics). 

דיונים עם כלל רלוונטי ומגבש, נפתחו    Journal Clubלאחר פתיחה עם  כמו במפגשים הקודמים,

 חלוקה לקבוצות הבודה בהמשך הנציגים ו

עבדה על קידום  (Basic Medical Education– BMEשעוסקת בבתי הספר לרפואה )  הקבוצה

לקשר מקוון   בבתי הספר לרפואה השונים באירופה ,ועל אמצעים Minimum Core Curriculum-ה

הרבה אותו הציגה בהמשך בכנס בחינוך רפואי, עם בנושא,  Workshop הכינהביניהם. הקבוצה 

 .הצלחה

ים נושא 2התארגנה מחדש ובחרה   ST-Specialty Training))התמחות ת בקשעוסהקבוצה 

 ודה בהמשך:בעיקריים לע

 הוראת מנהיגות ברפואת המשפחה  .1

 זה בנושא   Euractהערכה בהתמחות : אמנם קיימים מסמכים וניירות עבודה קודמים של .2

 תגלתהיות התמחות השונות, לאור השונות שננאבל יש צורך בעדכונם ויישומם בתוכ

 ( Euract)ראה באתר של תכניות ההתמחות במדינות השונות  הקודמת של סקירהב

 

 המשיכה לעבוד על תכנים קודמים : CPD/CMEהקבוצה על 

 Comorbidity, 

  ב משקלנושאים נוספים להם אין מספיקCME  כמו אלרגיה ואימונולוגיה, 

 םשימושב בטיחותו פותתרו, 

 בשיטות ואביזרים מקוונים ללא פגיעה במרכזיות המטופל ששימו. 

 

 :לדיוןשאים אחרים עלו נו,   EURACTהקבוצה שעוסקת בשדרוג הפעילות של 

 אתר ויצירת אפשרות גיוס והרשמת חברים חדשים באמצעותושיפור ה. 

 .עידוד שימוש בפורטפוליו למורים /מדריכים :דיון  על העיכוב בשימוש בו 

במטרה לשפר את  הוחלט שנציגי הוועידה ישתדלו למלא אותו על מנת ללמוד את הקשיים שבו

 .תו בהמשךושינג

 

 (שבריכוז שליהקבוצה ) איתור משאבים חינוכיים מקוונים

 הרשומים  בקבוצה. 12 -הוך תמשתתפים מ 8נוכחו רק 

:  Minimal Core Curriculum -ם על בסיס הנושאים של היהכנה של מודולים מקוונים ואינטראקטיבי .1

 בשלבי פיתוח חלקי: מודולים 2הוצגו 

   מודול על Principles of Family Medicine: Continuity, comprehensiveness, 

coordination of care               

 סוציאלי. -פסיכו-ביו -המודל ה מודול על 

 



 .ווןקניסיון לפתח רשימת הנחיות/המלצות על כיצד לפתח מודול הוראה מ .2

 חיפוש ולמידה מאתרים וחומרים קיימים. .3

 .ספרית מאמרים רלוונטייםבניית  .4

המסקנה הבולטת מכל הדיונים והתנסויות הוא שלהוראה/למידת רפואת המשפחה יש צורך בפעילות 

ה מקוונת אינדיוידואלית מול ידלמכי אינטראקטיבית קבוצתית , אם בכיתה או בכיתה וירטואלית , 

 אינה מספיקה. מחשב אישי

 

EURACT Educational Conference – (9-10 (September – ב- Dublin. 

,  Euractהתקיימה ברצף אחרי הוועידה: אורגנה ע"י האיגוד האירי של רופאי המשפחה, בשיתוף עם 

 ביותר. והייתה מוצלחת מאד

פרופ' טוני היימן, דר' גילי עופר ביאלר, )ועובדת סוציאלית  רופאי משפחה נוספים 8השתתפו מהארץ 

 ( , ועו"ס נעומי דיקמןלוסטיג, פיי טורצקי, נילי בן צבי, ג'ודי אביאתראלכס  צופי אילת, רינה רוזנברג,

 . יםפוסטרהצגות בעל פה או עבודות,  7והוצגו 

 תעם יציר יחד הנציגות הישראלית התבלטה בצורה חיובית מאד, ואפשרה חילופי דאות ומידע רבים

  עתידיים. קשרים

 ! תודה גדולה לאיגוד עבור התמיכה בכל המציגים

 

 תכניות עתידיות שלי כנציגת ישראל

 30.03-01.04.2017בארץ  Euractהכנת המפגש של וועידת   .1
 -בכנס השנתי ע"ש שבתאי בן מאיר בירושלים ב  Euractהשתתפות פעילה של נציגים של  .2

 , על מנת לאפשר חשיפה והעשרה והדדית 29/03/2017
 והמחלקות.בארץ , דרך האיגוד, חימ"ר,   EURACTהפצת פעילות  .3

 .Vasco De Gamaוקשר עם תנועת   EURACT -בדיקת אפשרות שיתוף פעולה בין חימ"ר ו .4
 2016שניים בשנת  – גיוס והרשמת חברים חדשים מהארץ .5
 ,  EURACTעידוד השתתפות בקורסים של  .6

Level 1 Course Thessaloniki, Greece, 26-28 May 2017                  .        –  אחתמשתתף  
Level 3 Course: in Malta in October 2017 and in Greece in June 2018 – משתתפת אחת 

 .Online Educational Resourcesחדש בנושא ה  Task force- המשך קידום ה .7
 

 
 קטריבס -סוכם ע"י דר' מרטין גרנק

 

 

 

 

 

 

 

 

 


