החברה הישראלית ל רפואת הילדים בקהילה

The Israeli Ambulatory Pediatric Association

קול קורא להגשת בקשות למימון הצגת מחקר ברפואת ילדים אמבולטורית בכנס מדעי בין לאומי
 .1החברה הישראלית לרפואת ילדים אמבולטורית (חיפ"א) החליטה להקצות השנה מלגות מענק לתמיכה
בחוקרים חברי חיפ"א אשר הציגו או יציגו עבודות מחקר בכנס מדעי בין לאומי ,כפוסטר או כהצגה בע"פ.
 .2המלגה תהיה לכיסוי ההוצאות הכרוכות בהצגה ,לרבות כרטיס טיסה אחד במחלקת תיירים ,רישום אישי
בכנס ואש"ל חו"ל ע"פ הסכומים המאושרים על ידי שלטונות המס וזאת עד לסכום מרבי של $ 1.500
דולרים.
 .3התשלום יתבצע כנגד קבלות מקור אחר שהעבודה תוצג בכנס.
 .4תנאי הסף להגשת הבקשה הם:
א.

המבקש הוא חבר חיפ"א.

ב.

המבקש הוא זה שהציג/יציג את העבודה בכנס.

ג.

העבודה היא בתחום רפואת הילדים האמבולטורית (הצגת מקרה –  Case Reportשל מקרה ברפואה
הראשונית ,או מחקר שנערך על אוכלוסייה של רפואה ראשונית וכיוב').

ד.

מקבל המענק יתחייב לציין את תמיכת חיפא בפרסומים עתידיים של המחקר.

ה.

קדימות תינתן לחוקרים שלא קיבלו מימון מוסדי אחר לכיסוי הוצאותיהם ומקבל המענק יצטרך לספק
הצהרה כתובה בנידון

.
 .5וועדת המחקר של חיפ"א תחליט על מתן המענקים על סמך איכותם והקשר שלהם לרפואת ילדים
אמבולטורית.
 .6אין התחייבות מראש למספר המענקים שיאושרו השנה.
על המעוניינים להגיש בקשה אשר תפרט:
.1

פרטי המבקש :שם מלא ,מקום עבודה ,טלפון נייד ,דוא"ל

.2

שם העבודה ושמות החוקרים.


לגבי פוסטרים צילום הפוסטר.



במקרה של הצגה בע"פ :העתק המצגת בפורמט PDF

.3

פרטי הכנס והעתק התכנייה בה מפורטת העבודה או מייל המאשר את קבלתה.

.4

הצהרה על מקורות מימון שהחוקר קיבל או לחליפין שאין ולא היה למבקש מקור מוסדי אחר לכיסוי

הוצאות ההצגה.
על הבקשות להישלח אל :פרופ' יעקב אורקין (מזכ"ל חיפ"א) URKINJ@YAHOO.COM
מועד אחרון להגשת הבקשות01.09.2019 :
חוקרי העבודות שתבחרנה יקבלו הודעה על כך לא יאוחר מתאריך 15.09.2019
הזוכים יתבקשו להציג עבודתם במסגרת סגורה (כדי לא לפגוע בזכויות) של ישיבת הרשת למחקר בקהילה
( )IPROSבכנס הסתיו של חיפ"א בתאריך 25.09.2019

ד"ר שמעון ברק (יו"ר) ,פרופ' יעקב אורקין (מזכיר כללי) ,ד"ר הקטור רויזין (גזבר) ,ד"ר גרטה בריל (יו"ר ועדת מלגות),
ד"ר חן זמיר שטיין (מזכירה מדעית) ,ד"ר אלי גזלה (נציג חיפ"א ב"גושן) ,ד"ר סטיבן ריינגולד (עורך פדיטון).
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