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חדשנות וחמלה ברפואת המשפחה
18.3.20 כפר המכביה, רמת-גן

קטגוריות להגשת התקצירים
נא לסמן קטגוריה מתאימה:

 עבודת מחקר – כמותי או איכותני
 הצגה תיאורית של פרויקט/שיטה

 הרצאה קצרה - רעיון למחקר )עד 10 דקות(
 הצגת פוסטר

 סדנא

סמן/י אם קיימת נכונות להצגה בשפה האנגלית

הקריטריונים להערכת עבודות
עדיפות לעבודות בתחום נושא הכנס. 1
בהירות של שאלה ומטרות המחקר/פרוייקט/סדנא. 2
התאמת ובהירות שיטות המחקר/הצגה. 3
אמינות וחשיבות התוצאות/השלכות צפויות, רפלקסיה. 4
פוטנציאל יישומי, מידת החדשנות והעניין לקהל. 5
רושם כללי. 6

הנחיות להגשת התקציר
התקצירים יוגשו על עמוד אחד בלבד, מודפסים ברווח 1.5 בעברית  . 1

אורך התקציר לא יעלה על 250 מילים.   
פונט אחיד Ariel  גודל 12. הכותרת: באותיות מודגשות.

נא לציין: שמות מלאים של המחברים, שיוך מוסדי, פרטי קשר של . 2
מציג העבודה )כתובת, טלפון, דוא"ל(, האם העבודה היא של מתמחה, 

אורך זמן רצוי )ייקבע ע"י הועדה המארגנת(.

נא לציין את הקטגוריה:      . 3
הצגת מחקר / סדנא / רעיון למחקר / פוסטר / הצגת פרויקט.  

כמו כן יש לציין האם יש נכונות להצגה בשפה האנגלית.

כל תקציר יכלול בנוסף את הסעיפים הבאים:. 4
• או 	 )במשפט  רקע מדעי   - או פוסטר  תקציר של עבודת מחקר 

שניים(, מטרת המחקר ומשמעותו, שיטה, תוצאות, מסקנות ומשמעות 
המחקר בהיבט יישומי.

• מספר 	 ומטרותיה,  הסדנה  אופי  מדעי,  רקע   - סדנה  תקציר 
)כולל תוכן  המשתתפים האופטימאלי, תיאור מהלך והפעלת הסדנא 
הסדנא וכן ציוד נדרש(, צפי ההשתתפות והשלכות צפויות, פוטנציאל 

יישומי ומידת החדשנות והעניין לקהל.
• תקציר של תיאור שיטה או פרויקט - במרפאות רבות מתקיימים 	

תהליכים ויוזמות, המיועדים לשיפור הטיפול, קידום בריאות המטופלים 
ושיפור רווחת וחוסן הצוות המטפל. שיתוף ידע לגבי פרויקטים ייחודיים 
יש לתאר את  במרפאותיכם, יאפשר למידת עמיתים והפריה הדדית. 
הרקע המדעי לפרויקט, שיטות, תוצאות או השלכות צפויות, רפלקסיה, 

מסקנות ומשמעות בהיבט יישומי והעניין לקהל.

חדשנות וחמלה 
ברפואת המשפחה

ד״ר  ע"ש  המשפחה  רופאי  איגוד  של  השנתי  הכנס 
המשפחה  לרפואת  החוג  בחסות  מאיר,  בן  שבתאי 
של אוניברסיטת תל אביב יתקיים השנה ביום רביעי, 
18.3.20 במרכז הכנסים כפר המכביה, ר״ג

אנא שריינו את התאריך ביומנכם! 
כניסת  בשל  דרמטיים  שינויים  בפני  עומדים  המשפחה  רופאי 
טכנולוגיות חדשניות, המשפיעות על כל היבט בעבודה הרפואית 
הטיפולי  הקשר  דרך  הזמן,  וחלוקת  מהעומס  החל  היומיומית. 

וכלה בשחיקה ובהשפעות על המטפלים עצמם.

יעסוק  ב-2020  מאיר  בן  שבתאי  ד"ר  ע"ש  השנתי  המדעי  הכינוס 
בניסיון לתת מענה לסוגיות העומדות לפתחנו בקו התפר בין אימוץ 
טכנולוגיות וקידמה לבין שימור הקשר האנושי והחמלה האנושית.

במסגרת הכנס יהיו שתי הרצאות אורח במליאה:

Richard M. Frankel, PhD
Research Scientist, Indiana University Center for Health 
Services and Outcomes Research, Regenstrief Institute, Inc. 
Core Investigator, VA HSR&D Center for Health Information 
and Communication, Richard L. Roudebush VA Medical Center

"Doctor Resilience in the Clinic
- When High Touch Meets High Tech"
דפוסי  על  החדשות  הטכנולוגיות  השפעת  את  יתאר  פרנקל  ד"ר 
התקשורת בין רופא/ה ומטופל/ת ועל החוסן הנפשי של צוותי הרפואה.

MD, MPA פרופ' ורדה שלו
מנהלת מכון המחקר והחדשנות קסם, קאהן-סגול-מכבי, מכבי שירותי בריאות.

הם  אחד  ועוד  אחד  והמחשב:  "הרופא  בהרצאתה 

על  החדשנות  בהשפעות  תתמקד  שלו  פרופ'  משניים"  יותר 
יצירת הקשר והחמלה כלפי המטופל מנקודת מבטה כרופאת משפחה 

במקביל לעיסוקה בחדשנות וטכנולוגיה.

יתקיימו  ייחודיים,  פרוייקטים  מקוריות,  מחקר  עבודות  יוצגו  בהמשך 
סדנאות ויוצגו פוסטרים. בכנס יבחרו עבודות מצטיינות שיזכו בפרסים 
הוא  לפרס  )תנאי  מתמחה  של  מחקר  ועבודת  פוסטר,  בקטגוריות: 

שהמתמחה הוא המחבר הראשון ומציג העבודה(.

פרופ' אנטוני היימן 
tonyheymann@gmail.com

קול קורא להגשת תקצירים

אנו מזמינים אותך להציג את עבודתך
המדעית. לוועדה  תקציר  להגיש  הראשון  ובשלב 
עבודות שיוצגו ע"י מתמחים יוגשו לתחרות על פרס הצגה מצטיינת.

ד"ר רונית אלעד
elad.ronit.shabtaybenmeir@gmail.com

תאריך אחרון להגשת התקצירים:

1.12.19 
אנא - אל תחכו לרגע האחרון!
את התקצירים  יש להעלות לאתר
www.family-benmeir.org.il יו"רים משותפים

הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

החוג לרפואת
המשפחה

אוניברסיטת תל אביב

לשאלות והבהרות:

בהרצאתו


