
 

 קול קורא להגשת תקצירים   - היפ"ם: -  אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מיניתלקידום החברה    של II - הכנס השנתי ה

 

 אבחון, טיפול ומניעה של פגיעה מינית )היפ"ם(  קידום של החברה הישראלית ל  II  -שמחים להזמינכם לכנס השנתי ה אנו 

 , במלון מצודת דוד, ירושלים. 2022ליוני  9-11-אשר יתקיים ב 

 הכנס יכלול מספר מושבים העוסקים בהיבטים השונים של הטיפול בנפגעות/י תקיפה מינית ובהשלכות בריאותיות של פגיעה 

 לצד הרצאות ומושבים  רייצ'ל יהודה ופרופ' רות לניוס,   של פרופ' KEYNOTEזו לטווח הקצר והארוך. הכנס יכלול הרצאות  

 .  ותצוגת פוסטרים  מקומיים של מומחים 

 נכון לעכשיו מתוכנן לקיים את הכנס באופן פרונטלי. במקרה של שינויים בשל הקורונה יתכן מעבר להרצאות מקוונות בזום. 

 דקות( ופוסטרים.    15להרצאות קצרות )אנו רוצים להסב את תשומת לבכם לקול קורא לשליחת תקצירים 

 יאותיות של פגיעה מינית ובהיבטים שונים של הטיפול בנפגעות/י פגיעה מינית.  העוסקים בהשלכות בר  תקציריםיתקבלו 

 הוועדה המדעית תדרג את התקצירים על פי האיכות המדעית וחדשנות התקציר. 

 : יכולים לכלול, אך אינם מוגבלים, לאחד או יותר מהנושאים הבאים תקצירים ה 

 מחקרים אפידמיולוגיים על שכיחות פגיעה מינית באוכלוסיות קליניות   •

 צריכת שירותי בריאות בקרב נפגעי/ות פגיעה מינית  •

 תחלואות גופניות ונפשיות באוכלוסייה של שורדי/ות פגיעה מינית •

 פגיעה מינית ורפואה משפטית •

 פתופיזיולוגיה בעקבות פגיעה מינית  •

 וסיות של שורדי/ות פגיעה מיניתיעילות טיפולים תרופתיים באוכל •

 באוכלוסיות שורדות/י פגיעה מינית   פסיכותרפיסטיותיעילות טיפולים והתערבויות  •

 העלאת מודעות בקרב צוותים רפואיים ופארא רפואיים לפגיעה מינית חינוך רפואי ו •

 פגיעה מינית בתוך מערכת הבריאות  •



 

 רפואה רגישת טראומה  •

 רפואיים ובריאותיים של פגיעה מינית   םלהיבטי  מדיניות ופעילות ציבורית הקשורה •

 

 istt@ima.org.ilהגשת התקציר: הצעות לתקצירים יש לשלוח במייל בלבד ל    אופן

 . יש לציין העדפה לפורמט ההצגה )הרצאה קצרה/פוסטר( 1

 . שפת התקציר: עברית או אנגלית. 2

 ,  12, בכתב בגודל כותרת ושמות מחברים ושיוכם המוסדי( מלים לכל היותר )לא כולל  250עד . התקציר צריך לכלול 3

 רווח כפול בין שורות. יש להגיש תקציר בפורמט מקובל )רקע, מטרות, שיטות, תוצאות, מסקנות(. 

 שמות כל המחברים ושיוכם המוסדי.   -  . בראש העמוד יש לכתוב כותרת ההצעה. בשורה נפרדת 4

 30.3.22: מועד אחרון להגשת תקצירים

 15.4.22 -עות בדבר קבלה/דחייה של התקציר, ופורמט ההצגה של תקציר שיתקבל )הרצאה קצרה/פוסטר( ישלחו בחזרה ב הוד

 

 בברכה, 

 מדעית הועדה ה

 

 

 

    

 


