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 .Euract -חברים ב 3לישראל   .מדינות אירופאיות 37-חברים ששייכים ל 700 -כ  Euract -ב

 .התנצלו( 8נציגים ) 29השתתפו  בוועידה 
      ונציגה מסלובניה שהחליפה את ,, נציגה מסלובקיהנציגה מבלגיהמתוכם היו חדשים ) שלושה

Prof.  Janko Kersnik שהיה נשיא , ל”ז  EURACT פתאומי בטרם עת, מספר ימים לאחר ונפטר באופן

 וממלאים את התפקיד ותיקיםמועצה רוב הנציגים חברי  .)2015במאי , Prague -המפגש הקודם ב

  .שנים רבות
 

 צורה מרבית. גדושה והזמן מנוצל ב תכנית העבודה הייתה

 Sarajevo -ביקור במרכז רפואה ראשונית ב

 לשבאגף  , Sarajevoיכר מהאוכלוסייה של נ מרכז רפואה ראשונית גדול שמכסה חלקזהו 

אחות קבוע( והצמדת אוכלוסייה קבועה לצוות זה. -רפואת המשפחה קיימת עבודת צוות )צמד רופא

להדרכת מתמחים בשלבים והאגף משמש להוראת סטודנטים שבאים לרוטציה במהלך הלימודים , 

 הקורס השבועי העיוני לכל המתמחים של אותו אזור. . במכרז זה מתקיים גםבקהילהששל התמחות 

טיבית , עם קהתמחות לא אטרכת שב, שעדיין נחצוין הקושי לגייס מתמחים לרפואת המשפחה

מוניטין והשתכרות נמוכים. התקיימה פגישה עם נציגה של משרד הבריאות אך לא ניתנה תשובה 

 המקצוע.לשאלה מה עושה משרד הבריאות על מנת לשפר את סטאטוס 

 בחירות ליו"ר חדש 

 ., מאנגליה  Dr. Jo (Josephine) Buchananנבחרה

 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

, מעורבות של קוריקולום המינימום ,האלצורך מיפוי ההורקידום פרוייקטים של מחקר 

EURACT  (2016)בספטמבר  בכנס של האיגוד האירי בדבליןבאג'נדה חינוכית.  

 : כניות התמחות ברפואת המשפחהת .2

 שיטות הסלקציה/הגיוס של מתמחים חדשים במדינות השונות מחקר מיפוי של

  .קולום במדינות השונותימיפוי הקור

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

(why, how, what).  דובר על שיתוף פעולה עםEGPRN  .שגם עוסק בנושא זה 

 נושאים חדשים: כיצד לשפר את רמת ההדרכה ? את שיטות ההערכה ?

 : CME /CPD תכניות .3

 .קרוב בקופנהגןבשכנס ה כמו ,יםשונ וכנסים ותארגון סדנאות במדינ דיונים על



, Co-morbidityהחשובים לקידום בעבודת היום יום של רופאי המשפחה, הם נושאים ה

trans-cultural competency,טכנולוגיות חדשות לניתור  , סביבת רופא המשפחה העתידי

 ...באירופה מומחים של  Re-certificationחולים עם מחלות כרוניות,  

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

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

 לאירופה.

 

 : קבוצות עבודה

 : הערכת מדריכים ברפואת המשפחה .1

 E-portfolio -פיתוח התקדם מאד עם (, EU) במימון  /מדריכיםהערכת מוריםל טפרוייקה

או    Competence, בדרגת  EU -כמעט מוכן לשימוש. מדריך יוכל לקבל תעודה מוכרת ב

תאושר ע"י מעריך מאותה המדינה , בשפה  Competence. דרגת  Expertiseבדרגת 

מעריכים ממדינות אחרות בשפה  2ע"י  Expertise -דרגת ה , המקומית )לפי הצורך(

 .2016יוצג בכנס חימ"ר  הפרוייקט האנגלית.

 

 EURACTשל חדש פיתוח אתר האינטרנט  .2

, ויכלול מסמכים חשובים ,  WONCA EUROPEעבודה על אתר חדש שימוקם בתוך האתר של 

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

 דיונים כלליים:

 עתידיים:   EURACTעל קורסי  .1

Level 1 Course, Tbilisi, Georgia, 15-17 October 2015  

 .פ"ת, כללית( -)בהשתתפות מדריכה צעירה מהמחלקה לרפואת המשפחה של מחוז דן
Level 2 Course, Tartu, Estonia, 6-8 October 2016 

 Level 3 ? Course in Greece in 2017 

 
  Bled -על המשך הקורס  השנתי ב .2

 .מכבי(השנה השתתפה מדריכה מהמחלקה לרפואת המשפחה של )
 

  2017בארץ , באביב    EURACTשל התקבלה ההצעה לארגן את הוועידה 

 

 :התכנית החברתית תרבותית 

  ., והתקיימה בבית מלון נוח במרכז העירהוועידה אורגנה למופתגם הפעם 

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

כינו לסיור מודרך בחלק זפרט לסיור במכרז הרפואי חינוך רפואי ומחקר בחינוך רפואי.   עלם מאמרי

 במסעדות מסורתיות. ברההיסטורי של העיר, וארוחות ע

 

 ת שלי כנציגת ישראלותכניות עתידי

 .Euract -של ישראל בכללית כית והוהפעילות החינ תהפצ .1

לסטודנטים בקלרקשיפ בחוג לרפואת " ומתן משוב אמצע ימודיחוזה ל"היישום של הפעם הצגתי את 
 .אביב-המשפחה בתל

 דרך האיגוד, חימ"ר, והמחלקות.בארץ ,   EURACTהפצת פעילות  .2

 . EURACT -בין חימ"ר ו שיתוף פעולהבדיקת אפשרות  .3



 .  Euros 40:  2016 -גיוס והרשמת חברים חדשים מהארץ? דמי חברות ל

 קבוצתית ארגונית.אפשרות של הרשמה גם קיימת 
 Estonia -ברמות שונות  ב Leonardoעידוד השתתפות מדריכים בפעילויות כמו קורסים   .4

 .-Bledולקורס ב 
   Vasco De Gama טעידוד השתתפות מתמחים ומומחים צעירים בחילופין של פרויק .5

 .נסעה מתמחה צעירה לחילופין בספרד( 2015 -)ב
 2017באפריל  ץבאר EURACTוועידת מועצת  ארגון .6

תל אביב מאחר וכבר ברושם שקיימת עדיפות לקיום המפגש עושה  המועצה,משיחות עם חברי 
 .03/2012 -התקיים מפגש בירושלים ב

 ,  06-09/2016בהונגריה   Budapestב    EURACTידת מועצתעהשתתפות בוו .7
 .Online Educational Resourcesחדש בנושא   Task forceתי לרכז קשהתב בה

 
 
 
 

 קטריבס -סוכם ע"י דר' מרטין גרנק


