
לוח זמנים

התכנסות וכיבוד קל09:00 - 08:30

ברכות ופתיחה09:10 - 09:00

09:10 - 10:00Trust Me I’m A Medical Educator: Opportunities and Challenges | Richard M. 

Frankel, PhD; Professor of Medicine; School Of Medicine;  Indiana University

הפקולטה , תומי בן טובים, רוני פוסטן קורן| מרכז לחדשנות רפואית באוניברסיטה העברית  10:20 - 10:00

האוניברסיטה העברית, לרפואה

הפסקת קפה10:40 - 10:20

 רפואה על EBMהדוגמא של קורס : MOOC-מעבר מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת ב11:00 - 10:40

האוניברסיטה העברית, הפקולטה לרפואה- ר תום אקסלרוד "ד| בסיס ראיות 

האוניברסיטה , הפקולטה לרפואה, נציגי הסטודנטים- בן לוי , ירון כהן| משלחת סטודנטים ליוסוס 11:20 - 11:00

העברית

*הצגת פוסטרים דיגיטאליים13:00 - 11:30

ס לריפוי "ביה- ר ענת גולוס "ד| מקצועית של סטודנטים לריפוי בעיסוק -התפתחות אישית

העברית' האונ, בעיסוק

' האונ, ש ברמן"הסיפריה הרפואית ע- שרון לנגא  | בסיפריה הרפואית VR- מציאות מדומה 

העברית

גרג פונשטיין , נופר לאור|  המחשת תפיסת המציאות במחלת אלצהיימר על ידי מציאות מדומה 

האוניברסיטה העברית, הפקולטה לרפואה, המעבדה לנוירופסיכיאטריה חישובית- 

ר "ד, ר מיכל ליברגל"ד| גיבוש התפתחות אישית וזהות מקצועית בתואר השני בבריאות האישה 

העברית' האונ, ס לסיעוד"ביה- קארן אנדרוץ 

**ארוחת צהרים קלה13:30 - 13:00

***סדנאות לבחירה15:00 - 13:30

"Mistakes were made…”: The Role of Apology in Medical Care I Prof. Richard 

M. Frankel, Prof. Shmuel Reis

מיפוי תכני הלמידה בקוריקולום : ״קרטוגרפיה״ כמיומנות בחינוך במקצועות הבריאות

ק'ר יוני קופצ"ד, קולין בלוק ' פרופ| ובהערכות 

3חדר צדק קומה +  בנין הסיפריה הרפואית 2קומה , 203-208פוסטרים יוצגו בחדרים * 

 בנין הסיפריה הרפואית4קומה , ארוחת צהרים קלה תוגש בחדר סמינר ספיר** 

בנין הסיפריה הרפואית , 4קומה , סדנה תתקיים בחדר סמינר לשם במתחם אבני חן***

התכנית נתונה לשינויים

 אך למען היערכות בהתאם נודה על הרשמה מראש, ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום

,בברכה

שמואל רייס                                                                                יפית בראון' פרופ

המרכז לחינוך רפואי - הפקולטה לרפואה 

9112102 ירושלים 12272. ד.ת, קמפוס עין כרם

 | 02-6758118: פקס | 02-6757610: 'טל

 יום העיון השנתי של החינוך הרפואי 

08:30-15:00  | 2020 במרץ 17יום שלישי 

קמפוס עין כרם, הפקולטה לרפואה| בנין הסטודנט , 2קומה , ש מרי רובין"אולם ע


