
      השנתי של  איגוד רופאי המשפחה בן מאיר

שותפות חינוכית ברפואת המשפחה

קטגוריות להגשת התקצירים
נא לבחור את הקטגוריה המתאימה להצגתכם:

הצגת מחקר - כמותני או איכותני. . 1
הצגה תיאורית של שיטה / גישה / פרוייקט. . 2
הצגת תיאור מקרה.. 3
הצגת בזק - 5 דק' בשקף אחד של רעיון למחקר.. 4
סדנה - 50 או 60 דקות.. 5

הקריטריונים להערכת עבודות
עדיפות לעבודות בנושא הכנס.. 1

בהירות של שאלה ומטרות המחקר / התיאור.. 2

התאמת ובהירות שיטות המחקר / התיאור.. 3

אמינות וחשיבות התוצאות - למחקר.   . 4
השלכות צפויות, רפלקסיה - לתיאור.

פוטנציאל יישומי, מידת החדשנות והעניין לקהל.. 5

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(.

נא לציין את הקטגוריה: 1. הצגת מחקר; 2. הצגה תיאורית של שיטה . 3
/ פרוייקט; 3. הצגת תיאור מקרה; 4. הצגת בזק; 5. סדנה / גישה 

כל תקציר יכלול את הסעיפים הבאים:. 4
• תקציר של עבודת מחקר - רקע מדעי, מטרת המחקר ומשמעותו, 	

שיטות, תוצאות ומסקנות.
• מדעי, 	 רקע   - פרוייקט  או  גישה  או  שיטה  תיאור  של  תקציר 

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

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

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

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

והעניין לקהל.

שותפות חינוכית 
ברפואת המשפחה

הכנס השנתי של איגוד רופאי המשפחה
בחסות החוג לרפואת משפחה של הפקולטה 

לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר-אילן
יתקיים השנה ביום רביעי, 27.3.19

במלון גולדן קראון - נצרת
אנא שריינו את התאריך ביומנכם! 
מחנך   גם  והוא  ובנפש,  בגוף  מטפל  המשפחה   רופא 
את  מייחדת  זרועותיה  בכל  החינוכית  השותפות  ומורה. 

רפואת המשפחה כמקצוע וכדרך חיים:
• ומתמחים. 	 סטודנטים   - תלמידים  עם  חינוכית  שותפות 
• שותפות חינוכית עם מטופלים. 	
• שותפות חינוכית עם הקהילה. 	

לפיתוח  ורעיונות  פרוייקטים  במחקרים,  השנה  יעסוק  הכינוס 
השותפות החינוכית ברפואת משפחה. 

Deborah Murdoch Eaton      :בכנס תתארח
Dean of Medical Education, 
The Medical School, University of Sheffield

 Getting the best out of learners   הרצאתה
- an educational alliance approach
הכנס  במסגרות  דיון  להמשך  בסיס  ותהווה  הכנס  את  תפתח 
השונות - מחקרים, תיאורי פרוייקטים שבוצעו או בתחילת דרכם. 

פרופ' מיכאל ויינגרטן שהלך מעימנו  נייחד מושב לזכרו של 
בשנה האחרונה. המושב יעסוק בנושאים שהיו קרובים לתחומי 

פעילותו ברפואת המשפחה: חינוך, אתיקה ופעילות בקהילה.

ד''ר צופיה אילת צנעני
יו"ר הכנס

eilat@clalit.org.il

קול קורא להגשת תקצירים

מוזמנים להציג עבודות המתארות 
פעילות חינוכית ו/או מחקרים שנעשו בתחום. 
ובשלב ראשון להגיש תקציר לוועדה המדעית.

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

שירן לוגסי-חדד
מנהלת אדמיניסטרטיבית

    ZAshiranlu@clalit.org.il

את התקציר יש להעלות לאתר
www.reg.co.il/iafp2019
 31.12.2018 עד לתאריך 
האחרון! לרגע  תחכו  - אל  אנא 

לשאלות והבהרות:

הפקולטה לרפואה
ע"ש עזריאלי

ע"ש ד"ר שבתאי הכינוס המדעי

27.3.19
מלון גולדן-קראון
נצרת


