מלגה לעבודת מחקר מצטיינת של רופא/ה מתמחה ברדיולוגיה
ע"ש דר' מיכל מידן אברהמי – כנס איגוד הרדיולוגים בישראל 2019
כללי
מלגת ההוקרה לעבודת מחקר מצטיינת של רופא/ה מתמחה ברדיולוגיה ,מוענקת ע"ש דר' מיכל מידן אברהמי,
רופאה מתמחה בבי"ח וולפסון ,אשר נהרגה בפיגוע 'קפה אפרופו' בערב פורים .1997
למיכל היה חלום מקצועי להשתתף בכנס המקצועי המוביל בעולם ,ה .RSNA -מיכל לא זכתה להגשים חלום זה.
מלגה זו מאפשרת להגשים את חלומה עבור רופאים מתמחים בישראל .המלגה ממומנת בתרומתה הנדיבה של
חברת סימנס ישראל.
המלגה
מימון נסיעת הרופא\ה המתמחה לכנס ה ,RSNA -בשנה העוקבת לזכייה בפרס .המלגה על סך  2500דולר מיועדת
לנסיעה ביכורים של הרופא\ה לכנס ה.RSNA -
זכאות להשתתף בתחרות
 .1רופא\ה מתמחה ברדיולוגיה במסלול מאושר של המועצה המדעית בישראל.
 .2הרופא\ה שימש כחוקר המוביל והמרכזי בביצוע המחקר ובצע אותו בפועל.
 .3הרופא\ה מופיע כחוקר ראשון בתקציר שהוגש לכנס.
 .4הרופא\ה מציג אישית את עבודתו בכנס.
 .5עבודת מחקר זו לא הוצגה בעבר בכנס איגוד הרדיולוגים בישראל.
 .6המועמד טרם השתתף בכנס ה.RSNA -
 .7המועמד מתמחה או מומחה ,בשנה הראשונה לסיום התמחותו ,ימשיך לעבוד כרופא\ה בישראל בשניים עשר
החודשים לאחר הזכייה הפרס.
שיפוט
יו"ר צוות השופטים דר' רמה כץ ,מנהלת מחלקת דימות בבי"ח וולפסון בדימוס.
צוות השופטים כולל שלושה עד ארבעה חברים ,מבתי חולים שונים בארץ.
קריטריונים לבחירת העבודה הזוכה
 .1איכות עבודת המחקר ,תרומה המדעית ,מקוריות.
 .2תרומתו של החוקר לביצוע המחקר.
 .3איכות הצגת עבודת המחקר בכנס.
 .4תרומת הפרס לקידום מקצועי והעשרה של המתמחה.
הגשת מועמדות
עבודת המחקר של הרופא\ה המתמחה אושרה להצגה בכנס.
הגשת טופס מועמדות חתום ע"י הרופא\ה המתמחה ומנהל המחלקה בה נעשית ההתמחות.
למילוי הטופס בעמוד הבא:

מלגה לעבודת מחקר מצטיינת של רופא/ה מתמחה ברדיולוגיה
ע"ש ד"ר מיכל מידן אברהמי  ,כנס איגוד הרדיולוגים בישראל 2019

שם משפחה_____________________________:שם פרטי_________________________________:
טלפון נייד__________________:
כותרת התקציר__________________________________________________________________:
מקום ההתמחות__________________________________________________________________ :
שם מנהל המחלקה________________________________________________________________ :
זכאות להשתתף בתחרות:
 .8רופא\ה מתמחה ברדיולוגיה במסלול מאושר של המועצה המדעית בישראל
 .9הרופא\ה שימש כחוקר המוביל והמרכזי בביצוע המחקר ובצע אותו בפועל.
 .10הרופא\ה מופיע כחוקר ראשון בתקציר שהוגש לכנס.
 .11הרופא\ה מציג אישית את עבודתו בכנס.
 .12עבודת מחקר זו לא הוצגה בעבר בכנס איגוד הרדיולוגים בישראל.
 .13המועמד טרם השתתף בכנס ה.RSNA -
 .14המועמד מתמחה או מומחה ,בשנה הראשונה לסיום התמחותו ,ימשיך לעבוד כרופא\ה בישראל
בשניים עשר החודשים לאחר הזכייה הפרס.

חתימת מגיש המועמדות_________________:
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חתימת מנהל המחלקה_________________:

*נודה לכם למשלוח טופס מלא וחתום במייל slester@paragong.com -או בפקס 03-5767722
בברכה מזכירות הכנס
פארגון ישראל

