ניקוד אקדמאי בכירורגיה
cme

מפתח הניקוד ללימודי ההמשך
חלק בסל בשנה

הניקוד למרצה

הניקוד למשתתף

הפעילות
הלימודית

סה"כ לחמש
שנים

לא מוגבל

 5נקודות

3

פגישה קלינית
חטיבתית /חוג

125

עד  25נקודות

 5נקודות

3

פגישה קלינית/
אקדמית מקומית

400

עד  80נקודות

 5נקודות

חצי יום – 5
יום 10 -

כנס /יום עיון

200

עד  40נקודות

 20נקודות לחודש

250

עד  50נקודות

 5נקודות לשעת הרצאה

200

עד  40נקודות

 20נקודות לסמסטר

לא מוגבל

הדרכת
סטודנטים/
בסבב /רוטציה
 25נקודות ל 3-שעות
סמסטריאליות

קורס אקדמי
ריכוז קורס
אקדמי

 3נקודות לפעולה

נקודות CME
בעיתונים וברשת

מפתח הניקוד ללימודי ההמשך
סה"כ לחמש
שנים

חלק בסל בשנה

הצגת פוסטר

פרסום מדעי
)(Peer Reviewed

300

עד  60נקודות

 10נקודות

 20נקודות

150

עד  30נקודות

 5נקודות

 10נקודות

75

עד  15נקודות

 3נקודות

 5נקודות

75

עד  15נקודות

 3נקודות

 5נקודות

300

עד  60נקודות

 10נקודות

 20נקודות

מחבר/מציג
ראשון
מחבר/מציג שני
מחבר/מציג
שלישי
מחבר/מציג רביעי
ומעלה
מחבר/אחרון

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

 CMEבכפיה
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• לא ישים

 CMEבהסכמה
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מנתחים לפעילותם האקדמית
• ????...RECERTIFICATON

פרסום השיטה
•
•
•
•
•

פרסום באתר האיגוד
מכתב אישי
פרסום דרך חברות בת
מכתב למנהלי המחלקות
פרסום ערך הניקוד באתר ובמכתב

שלבים בישום השיטה
•
•
•
•
•
•
•
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הצעה ודוגמא בלבד !
שם הרופא_________ מחלקה_______מספר רישיון________חודש מדווח_______חתימת מנהל המחלקה____________תאריך______
הפעילות

התנאי

ניקוד
לפעילות

השתתפות בכנס בארץ

חייב באישור השתתפות

השתתפות בכנס בחו"ל או כנס בינלאומי בארץ

חייב באישור השתתפות

הצגה בכנס בארץ

חייב אישור או בתקציר עצמו

הצגה בכנס בחו'ל או בכנס בינלאומי בארץ

חייב באישור

פרסום בעיתון בארץ

חייב בהעתק מכתב קבלת המאמר

5
5
7
10
10

פרסום בעיתון בחו"ל

חייב בהעתק מכתב קבלת המאמר

השתתפות בישיבות האגף הכירורגי ,ישיבת בית החולים

אישור מנהל המחלקה

הצגה בישיבות האגף הכירורגי או פורום בית החולים

אישור מנהל המחלקה

השתתפות ב journal club -או בסמינר מחלקתי

אישור מנהל המחלקה

הצגה ב journal club -או בסמינר מחלקתי

אישור מנהל המחלקה

השתתפות בפגישת  post graduate -של האוניברסיטה -סמסטר
שלם ,השתתפות בקורסים מקצועיים ,הדרכה בקורס מקצועי )בית
ספר לאחיות(
השתתפות בפגישת -בפורום כירורגי אזורי )בכול תחום(

אישור השתתפות

15
2
4
2
3
15

אישור מנהל המחלקה

הרצאה לסטודנטים או בבית הספר לאחיות

אישור מנהל המחלקה או המוסד

4
4

השתתפות בקורס אקדמי מוגדר למטרת תעודה או תואר )הניקוד
הוא לסימסטר(
סך הניקוד לחודש

אישור המוסד בו נערך הקורס

15

כמה
נצבר
החודש

