
תאריך אחרון להגשת התקציר:
אנא אל תחכו לרגע האחרון!

קטגוריות להגשת התקצירים
נא לבחור את הקטגוריה המתאימה להצגתכם:

הצגת מחקר - כמותי או איכותני. . 1
הצגה תיאורית של שיטה / גישה / פרוייקט. . 2
הצגת תיאור מקרה      . 3

	 	 משך	ההצגות:	10	דקות	+	5	דקות	לדיון,		
או	הצגת	"בזק"	של	5	דקות	)עד	4	שקפים(		

סדנה -	50	או	60	דקות. 4

הקריטריונים להערכת עבודות
1	 עדיפות	לעבודות	בתחום	נושא	הכנס.
2	 בהירות	של	שאלה	ומטרות	המחקר	/	התיאור.
3	 התאמת	ובהירות	שיטות	המחקר/	התיאור.
4	 .	 	 	 אמינות	וחשיבות	התוצאות	)מחקר(	

/	השלכות	צפויות,	רפלקסיה	)תיאור(
5	 פוטנציאל	יישומי,	מידת	החדשנות	והעניין	לקהל.
6	 רושם	כללי.

הנחיות להגשת התקציר
אורך	התקציר	-	עד	250	מילה.	.	1
נא	לציין	שמות	מלאים	של	המחברים,	שיוך	מוסדי,	פרטי	קשר	של	.	2

מציג	העבודה,	אורך	זמן	רצוי	)ייקבע	ע"י	הוועדה	המדעית(.
או	.	3 או	גישה	 /	תיאור	שיטה	 לציין	את	הקטגוריה:	עבודת	מחקר	 נא	

פרוייקט	/	תיאור	מקרה	/	סדנה	-	כל	תקציר	יכלול	את	הסעיפים	הבאים:
• תקציר של עבודת מחקר	-	רקע	מדעי,	מטרת	המחקר	ומשמעותו,		

שיטות,	תוצאות,	מסקנות	ומשמעות	המחקר	בהיבט	יישומי.
• מדעי,		 רקע	 	- פרוייקט	 או  גישה  או  שיטה  תיאור  של  תקציר 

מטרות,	שיטות,	תוצאות	או	השלכות	צפויות,	רפלקסיה,	מסקנות	
ומשמעות	בהיבט	יישומי.

• היסטוריה		 תיאור,	 מדעי,	 רקע	 	- מקרה	 תיאור  של  	תקציר 
רפואית,	משפחתית	וסביבתית,	בדיקה,	הערכה,	טיפול	ופרוגנוזה,	

מידת	החדשנות	והעניין	לקהל.
• ומטרותיה,	מספר		 הסדנה	 אופי	 מדעי,	 רקע	 	- תקציר של סדנה	

המשתתפים	האופטימלי,	תיאור	מהלך	והפעלת	הסדנה	)כולל	ציוד	
יישומי	 פוטנציאל	 הצפויות,	 והשלכות	 ההשתתפות	 צפי	 נדרש(,	

ומידת	החדשנות	והעניין	לקהל.

רפואת משפחה - 
מקום בו הגוף, הנפש
ואי הוודאות נפגשים

 
הכנס השנתי של איגוד רופאי המשפחה

בחסות החוג לרפואת משפחה
של אוניברסיטת תל-אביב

יתקיים השנה ביום רביעי, 21.3.18
במלון כפר המכביה - רמת-גן

אנא שריינו את התאריך ביומנכם! 
רופא המשפחה מטפל באדם במלואו - גופו ונפשו, בהקשר 
ד"ר  ע"ש  השנתי  המדעי  הכינוס  וסביבתו.  חייו  סיפור  של 
שבתאי בן מאיר ב-2018 יעסוק בניסיון לתת מענה לתסמיניו 
של  הייחודי  המקום  על  התבוננות  תוך  המטופל  של  וצרכיו 
רפואת המשפחה, המתאפיינת במתן שירות רפואי שלם בעולם 
בו הרפואה המודרנית חלוקתית וממודרת; ובקבלה והכלה של 

אי-ודאות בעולם של מדע וטכנולוגיה.

האורח	המרכזי	בכנס	יהיה:
Prof. Niek J de Wit, General Practitioner
Julius Center for Health Sciences and Primary Care,
University Medical Center Utrecht, the Netherlands  

הרצאתו	
The Management of Functional 
Complaints in Primary Care
תשפוך	אור	על	הנושא,	נמשיך	גם	בסדנאות,	הצגות	מחקרים	

מדעיים,	הצגות	מקרים	והצגות	"בזק"	באותם	ההקשרים.
מצפים	להשתתפותכם	הפעילה.

לשאלות והבהרות:
ד"ר מרטין גרנק-קטריבס        ד"ר  גילי עופר ביאלר

יו"ריות		שותפות

קול קורא להגשת תקצירים

אנו מזמינים אותך להציג את עבודתך 
ובשלב ראשון להגיש תקציר לוועדה המדעית 

עבודות	שיוצגו	על	ידי	מתמחים	
יוגשו	לתחרות	על	פרס	הצגה	מצטיינת.		

הכינוס המדעי השנתי של
איגוד רופאי

המשפחה
ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר

מלון כפר
המכביה
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martinegc@clalit.org.il Ofer_gi@mac.org.il 

את התקציר יש להעלות לאתר 
www.reg.co.il/iafp2018

31.12.17

מטעם האיגוד.וכן יחולקו פרסים תוצאות הבחירות, בסיום הכנס, יפורסמו ליו"ר ולוועד האיגודתתקיימנה בחירות במהלך ההפסקות, השנה, 


