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תמחה" במסגרת כנס מקול קורא להגשת עבודות ל"מושב ה

 ומנתחי ראש צוואר וגרון-אוזן-אףאיגוד 

רואה חשיבות ניתוחי ראש וצוואר  אף אוזן וגרוןרפואת הישראלי לאיגוד ה

רבה בביצוע מחקר בסיסי וקליני של מתמחים בארץ במהלך הכשרתם, 

בכך ווזאת על מנת לעודד תרבות של קלינאים העוסקים בפעילות מחקרית 

עידוד הסקרנות המדעית והעמקת הידע תורמים להעשרת הידע האישי, 

 .בתחום מקצועיותנו

 ומתרגשים לקרוא למתמחים לשלוח עבודות מקוריות.המשך למסורת הכנסים האחרונים, אנו גאים ב

 השנה חוזרים להיפגש בצורה פרונטלית ובלתי וירטואלית!

 .2022 בחודש מרץבמסגרת הכנס השנתי המתקיים באילת " ה"מושב מתמחאת האיגוד יקיים 

לעבודות מחקר  חי ראש צווארותינלי לאף אוזן וגרון ארהישאיגוד הפרס במסגרת המושב יינתן 

 אנו מעודדים מתמחים להגיש עבודות מחקר מקוריות אשר בוצעו על ידם. .לרופאים מתמחים

 נקבל עבודות עפ"י ההנחיות הבאות:
העבודה תוכננה ע"י המתמחה ובוצעה על ידו בעת התמחותו )תתקבלנה עבודות שהושלמו עד  .א

 שנה מתום תקופת ההתמחות(
 ואת אף אוזן וגרון ניתוחי ראש צוואר.ישיר לתחומי עיסוק רפ ןושא העבודה קשור באופנ .ב
 העבודה לא הוצגה או פורסמה טרם הצגתה ב "מושב המתמחה" .ג

  הליך הבחירה יבוצע באופן הבא:
 19.09.2021עד לתאריך ( abstractהגשת תקציר ) .א
 21.11.2021הגשת העבודה המלאה )במבנה של מאמר( עד לתאריך  .ב
 הערכת עמיתים. תעבורנההעבודות  .ג
 באילת. ב "מושב המתמחה" במסגרת כנס האיגוד השנתי הנבחרות העבודותהצגה של  .ד

 .יזכו במענק כספיהעבודות הטובות ביותר 
 . מחקר בסיסי 2. מחקר קליני . 1 שיפוט בשתי קטגוריות נפרדות: יבוצע

כמועמדת במסגרת האבסטרקטים שנשלחו להצגה  תיכנס לבחינהעבודה שלא נבחרה להצגה במושב, 

 מתמחה.המושב בשלא הכללי בכנס 

 yoav.yanir@gmail.comד"ר יואב יניר את התקצירים יש לשלוח ל

 "המסגרת "מושב המתמחבשמדובר בתקציר/מאמר המיועד לתחרות בהודעה אנא ציינו 

 לכלול: העבודהעל 
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