האיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל בשיתוף אגודת תמיכה

קול קורא להגשת תקצירים
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הכ ס הש תי של האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל ו"תמיכה"
יתקיים הש ה ביום ד'  05/12/2018במלון כפר המכביה.
בכ ס יתקיימו הרצאות מליאה ומושבים מקבילים ב ושאים מגוו ים.
א ו מזמי ים אתכם להגיש הצעות להשתתפות במושבים השו ים -
עבודות מחקר ,הרצאות וסד אות.
מצפים לראותכם בכ ס!

בברכה,
פרופ' פסח שוורצמן
יו"ר האיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל

ד"ר תקווה מירון
יו"ר אגודת תמיכה

מועד אחרון להגשת התקצירים30/10/2018 :
כתובת מייל למשלוחmaayanbh@bgu.ac.il :

הנחיות להגשת תקצירים:
נא לסמן קטגוריה מתאימה:
עבודת מחקר -מחקרים אמפירים ואיכותניים ,מטא אנליזות וכו' :מושבים אלו יכללו הרצאות בנות רבע שעה על המחקר המוצג.

Five minutes show

חידושים ונושאים לדיון  :מושב זה יכלול סרטוני וידאו מוקלטים מראש בהם ידרשו המציגים לתאר במשך חמש דקות

בלבד את הנושא שבחרו להציג.
סדנה  -מושבים אלו יכללו מספר סדנאות בנושאים שונים שיתקיימו במקביל .משך הסדנא  70דקות.
פוסטר

מבנה התקציר:
.1

התקצירים יוגשו על עמוד אחד בלבד ,מודפסים ברווח אחד וחצי בעברית.

.2

אורך התקציר לא יעלה על  250מילים.

.3

התקצירים יודפסו בפונט אחיד – פונט  Arialגודל .12

.4

הכותרת :באותיות מודגשות.

.5

המחברים :יוצגו בשמות מלאים.

.6

שם המוסד לו שייכים המחברים ופרטי התקשורת של מציג העבודה )כתובת ,טלפון.(E-mail ,

.7

תקציר עבודה מדעית יכלול את הסעיפים הבאים :רקע מדעי )במשפט או שניים( ,מטרת המחקר ומשמעותו ,שיטה ,תוצאות ,מסקנות.

.8

לגבי הנחיית סדנה – יש לתאר אופי הסדנה ומטרותיה ,מספר המשתתפים האופטימאלי ,דרכים לביצוע וציוד נדרש וכן תקציר של התוכן שיועבר
בסדנה.
 - Five Minutes Showיש להגיש תקציר כתוב .יש לשלוח סרטון וידאו בן חמש דקות בדיוק המתאר תיאור מקרה או התמודדות עם סוגיות

.9

קליניות ופסיכו-סוציאליות מהעבודה היומיומית נושאים לדיון או חידושים ועוד .יתקבלו רק סרטונים באורך מדויק המוקלטים באיכות גבוהה
המאפשרת הקרנתם בצורה איכותית .הסרטונים יוקרנו במהלך המושב ברצף.
.

את התקצירים יש לשלוח לmaayanbh@bgu.ac.il :

תאריך אחרון להגשת התקצירים 30/10/2018 :

