לימודי המשך-קוים מנחים להענקה וקבלת תעודות התעדכנות
מתוך דאגה לשמירת איכות הטיפול יחויב כל חבר הר"י בלימודי המשך חובה .עפ"י
מפתח נקוד ידוע וקבוע .הרופא המתעדכן יזכה ל-
 תעודה חתומה ע"י המועצה המדעית הטבה ע"י המעביד:* השתתפות בכנס בארץ ,בחו"ל )פרוגרסיבי על סמך "רכישת" נקודות(
* רכישת ספרות מקצועית
* תוספת למשכורת
* קריטריון לקידום מקצועי
אופציות לאכיפה:
 חובת בחינה לאלו שלא משתתפים ב CME -ב 5-שנים אחרונות .עמידה
בבחינה שתוכן על ידי האגוד הרלבנטי תשחרר את הרופא מחובה להציג
נקודות  CMEלצורך קבלת נקודות התעדכנות.
 פרסום רופאים אשר לא קיבלו תעודת התעדכנות ב 5-שנים אחרונות.
 עיכוב קידום אקדמי או מקצועי.
 קריטריון להכרה במחלקה מוכרת להתמחות.
"מוסד השתלמות"-
 כל גוף המארגן פעילויות השתלמות לרופאים זכאי לבקש מועדת החינוך של
המועצה המדעית של הר"י מעמד של מוסד השתלמות מוכר.
 מעמד זה מקנה את הזכות לנהל רישום נקודות ההשתלמות באופן עצמאי
ולהנפיק אישורים למשתתפים על מספר הנקודות שזכו בהן.
 הפעילויות של מוסד השתלמות מוכר חייבות באישור ועדת החינוך מראש,
לצורך מתן נקודות ההשתלמות.

המוסד הינו-
 איגוד או חברה בהר"י.
 בית ספר ללמודי המשך ברפואה באוניברסיטה ישראלית מוכרת.
 מוסד אקדמי מוכר.
 בתי חולים ומוסדות אחרים ע"פ אישור מראש של ועדת החינוך.
קריטריונים להכרה-
 בראש מערכת ההשתלמות יעמוד רופא בעל מינוי אקדמאי באוניברסיטה
ישראלית מדרגת מרצה בכיר ומעלה.
 הגוף חייב לנהל מערכת רישום השתתפות.
 הגוף חייב להציג תוכנית השתלמות מראש לאישור ועדת חינוך.

להלן מפתח הניקוד ללימודי המשך:
 500נקודות הניתנות לצבירה בחמש שנים:
סה"כ

חלק בסל

לחמש שנים

בשנה

הניקוד למרצה

הניקוד למשתתף

הפעילות הלימודית

לא מוגבל

 5נק'

3

פגישה קלינית חטיבתית /חוג

125

עד  25נק'

 5נק'

3

פגישה קלינית/אקדמית

400

עד  80נק'

 5נק'

חצי יום5 -

200

עד  40נק'

 20נק' לחודש

-

250

עד  50נק'

 5נק' לשעת

 25נק' ל 3-שעות

הרצאה

סמסטריאליות

200

עד  40נק'

 20נק' לסמסטר

-

מקומית
כנס/יום עיון

יום10 -
הדרכת
סטודנטים/בסבב/רוטציה

לא מוגבל

סה"כ

חלק בסל

 3נק' לפעולה

הצגת פוסטר

לחמש שנים

קורס אקדמי
ריכוז קורס אקדמי
נקודות  CMEבעיתונים ורשת

פרסום מדעי
בעיתון
)(Peer Reviewed

300

עד  60נק'

 10נק'

 20נק'

מחבר/מציג ראשון

150

עד  30נק'

 5נק'

 10נק'

מחבר/מציג שני

75

עד  15נק'

 3נק'

 5נק'

מחבר/מציג שלישי

75

עד  15נק'

 3נק'

 5נק'

מחבר/מציג רביעי ומעלה

300

עד  60נק'

 10נק'

 20נק'

מחבר/אחרון

הדיווח למזכירות הועדה בדבר זכאותם של רופאים לנקודות התעדכנות תעשה
במרוכז על ידי מוסד ההשתלמות.

