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Vasco da Gama Movement
14-16 בספטמבר 2016ירושלים

הפורום ה-3 של תנועת ואסקו דה-גאמה

הצעה לדיבייט 
מורכבים  בנושאים  לדון  מאפשר  עימות  של  במתכונת  דיון 
לדון  עצמכם  להציע  לכם  קוראים  אנו  במחלוקת.  ושנויים 
יהיה  הדיון  משלכם.  נושאים  להציע  או  המוצעים  בנושאים 

במתכונת של דובר בעד ודובר נגד.

• ההצעה לא תעלה על 250 מילים	

מבנה ההצעה:
• העימות המבוקש	
• מהי העמדה המועדפת עליך )בעד/נגד(	
• נימוקים התומכים בעמדה שבחרת	
• נסיון אישי ומקצועי רלוונטי לנושא המדובר	

נושאים מוצעים לדיון:
• מרפאה ייעודית ללהט״ב בלבד או לאוכלוסיות מוחלשות 	

אחרות - בעד ונגד מרפאות נפרדות
• טיפול מניעתי ל-HIV באוכלוסיות בסיכון - טיפול מניעתי 	

חשוב או מעודד התנהגות מסוכנת
• המעסיק/	 המוסד  בין  המשפחה  רופא   - כפולה  נאמנות 

המדינה לבין המטופל הפגיע
• בריאות 	 בקידום  המשפחה  לרופאי  מקום  יש  האם 

באוכלוסיות פגיעות
• מקבלי 	 מול  ולובי  סינגור  המשפחה:  רופא  של  תפקידו 

החלטות לעומת התרכזות במתן טיפול איכותי וזמין

קול קורא להגשת תקצירים
הנושא המרכזי בכנס:

Reaching out for diverse populations: 
Medicine for the vulnerable

רפואה לאוכלוסיות מוחלשות כמו מהגרים, פליטים, להט"ב, צרכים 
מיוחדים, מעמד סוציו-אקונומי נמוך, נפגעי אלימות במשפחה וכו'

אנו קוראים לכם, רופאי משפחה מתמחים או מומחים מתחילים )עד 5 שנים(, לנצל את המפגש 
מחקרים  ניסיונכם,  את  להציג  ולהתנסות,  להעז  דרכם,  בתחילת  משפחה  רופאי  של  הזה, 

שלכם, פוסטרים, סדנאות עבודה, להציג פרוייקטים שהובלתם או הייתם מעורבים בהם. 
תינתן עדיפות להצעות הקשורות לנושא המרכזי של הכנס, אך כל נושא יתקבל בברכה. יש לבחור פורמט אחד להצעה

את ההצעות יש להגיש )באנגלית( עד לתאריך 1/7/16 באתר
Http://Vasco.family-benmeir.org.il

הצעה לסדנא
• ההצעה לא תעלה על 250 מילים	
• כל סדנא תהיה באורך של 1.5 שעות	

מבנה ההצעה:
• כותרת הסדנא	
• מטרת הסדנא	
• מבנה הסדנא	
• שיטות בהן יעשה שימוש במהלך הסדנא	
• תוצאות רצויות	

הצעה להצגה קצרה 
של פרוייקט/מחקר 

)הצגה פרונטלית או פוסטר(
• ההצעה לא תעלה על 250 מילים	
• הצגה פרונטלית - באורך של 15 דקות	
• הפוסטר יהיה בגודל של עד 120 ס״מ X 90 ס״מ	

מבנה ההצעה:
• רקע מדעי	
• מטרות	
• שיטות	
• תוצאות	
• דיון ומסקנות 	

Yael.gillerman@gmail.com

Http://Vasco.family-benmeir.org.il
vdgm.woncaeurope.org
https://www.facebook.com/events/512892552212224

