
 קול קורא

  הומניזם ברפואת המשפחה –ם סיפורי רופאי

 סיפורים מימי קורונה.  – ביעיש קובץ

 חברים יקרים 

ולשתף כתוב להמשפחה רופאות ורופאי את קהל שוב המשפחה מזמין  רפואתאיגוד 

 ומניזםה - "סיפורי רופאים לקובץ השביעי של סיפוריםהאסופת עבור מקוריים סיפורים ב

 קורונה. הימי מ םסיפורילקבל ולפרסם הפעם נרצה  . אולם,ברפואת המשפחה"

 יוענק כמתנה לכל חברי איגוד רופאיכהרגלנו הוא ו ,2021שנת בהספר מתוכנן לצאת לאור 

  .2021במרץ  ,בכנס האיגוד ע"ש בן מאיר המשפחה בישראל

, יוסי קושניר מטלוןאנדרה ל 01/10/2020הנכם מוזמנים להגיש את סיפורכם עד לתאריך 

  ;matalon.andre@gmail.com;   kuchnir_y@mac.org.il  :יםמיילבאברהמי עינת ו

avraein@gmail.com 

 גודל   times new romanשיצורף למייל, בפונט  Wordכמסמךאנא הגישו את סיפוריכם 

 . לסיפור מילים 1000לא יעלה על אורכם שוהשתדלו  ,בין השורות ברווח כפולו 12

כגון היכן הוא או היא , יםכמה פרטים על הכותב בתחילת כל סיפורלהוסיף אנו מבקשים 

 .ירצו לשתף על עצמם יםשהכותב או דבר מה אחרשלהם תחומי עניין מה הם , עובדים

כאשר יש או  ,דילמות אתיות במפגש עם מטופלים עשויים לכלול נושאים אפשריים לכתיבה

את זמנית -בוהקושי להכיל , התמודדות עם החרדה האישית והנחיות הסותרות את המצפון

דאות, פחד, בלבול, התרוממות רוח ושמציפות, כגון אי ו תחושותוכן החרדה של המטופלים, 

 קורונה. ה או אלטרואיזם בימי

אולי עברו ש ה מכםלהיות תרפויטית לאל עלאה על הכתב של נושאים אלה ואחרים עשויהה

, דילמות אישיותאו עם מול המוות אל בהתמודדות  ,בטיפול בחולים קשים תיותטראומ יותחוו

 שומרת על הבריאות הנפשית שלנו.שת ליצירתיוגם מקור  וותלה יכולהאולם הכתיבה 

 ,על מקרים אמיתייםמבוססים , אך אם הם דמיוןהסיפורים יכולים להיות פרי שימו לב, שה

שהמטופל או המטופלת לא יוכלו לזהות את עצמם   עליהם לעבור שנוי עמוק עד כדי כך

 יכם,מקצועית מוטלת עלהסודיות על הת החולה והאחריות לשמירה על פרטיו בסיפור.

 . לפרסום הסיפור ת\את הסכמת המטופלבכתב אפשרות נוספת היא לקבל כמובן, הכותבים. 

חלטה להכניסו לאסופה תתבסס על תמימות דעים בין הקוראים וה 3כל סיפור יקרא על ידי 

 . שלושתם

 ! הופורייכתיבה מהנה 

 העורכיםד"ר עינת אברהמי, ד"ר יוסי קושניר, ד"ר אנדרה מטלון, 

 , יו"ר איגוד רופאי המשפחהמיכל שנידר' 
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