
 

                                                                                                                   

 

 

לימודים מתקדמים ל" השנתיתהבינלאומית , שמח להודיע על תוכנית הקיץ בית הספר לבריאות הציבור

 .9109באוגוסט  01ליולי עד  92תתקיים בתאריכים ש באפידמיולוגיה ורפואה מונעת"

והם מקבילים בהיקפם לקורסים הניתנים במהלך שנת  ,התכנית מציעה קורסים מרוכזים במגוון נושאים

יועברו ע"י מרצים אורחים יהיו באנגלית והלימודים הרגילה במסגרת בית הספר לבריאות הציבור. הקורסים 

שיתוף מרצים מבית הספר לבריאות הציבור ובית הספר וב , הרוורדהופקינס ג'ונסבעלי שם מהאוניברסיטאות: 

 אביב. -לרפואה באוניברסיטת תל

 נסושרה קוסגרוב מאוניברסיטת ג'ו נילמןבין הפרופסורים שישתתפו בהעברת הקורסים: מויזס סקלו, ג'ונתן ז

      ברסיטת ת"א, הופקינס ואוני נסהופקינס, ג'ואל שורץ מאוניברסיטת הרוורד, ליאון גורדיס מאוניברסיטת ג'ו

   דני כהן, יהודה כרמלי ותמי שוחט מאוניברסיטת ת"א. 

 תכנית הלימודים מיועדת ל:

 סטודנטים לתואר שני באפידמיולוגיה ובבריאות הציבור 

 סטודנטים לרפואה או סטודנטים בתחומי הרפואה שיש להם עניין באפידמיולוגיה ורפואה מונעת 

 ואיים המעוניינים בפיתוח מיומנויות מתקדמות באפידמיולוגיה רפ -רופאים, אחיות ומקצועות פרה
 ורפואה מונעת

 *סטודנטים לתואר ראשון שיעמדו בדרישות  

 *דרישות הקדם לרב הקורסים הם מבוא לאפידמיולוגיה וקורס בסטטיסטיקה

ש"ס )לאחר  9 -שעות הוראה ושעתיים בחינה בסוף השבוע. כל קורס יזכה ב 92נתן במהלך שבוע, יכל קורס י

קבלת אישור התכנית בועדת הוראה של בית הספר לבריאות הציבור(. ניתן גם להשתתף בקורס שלא לצורך 

 קבלת נקודות זיכוי. 

חה"צ, כך שניתן לקחת במהלך כל במהלך כל שבוע יינתנו שני קורסים, אחד בשעות הבוקר והשני בשעות א
 התכנית )הנמשכת שבועיים( קורס אחד עד ארבעה. 

 הקורסים שינתנו השנה:

 מס' ש"ס שם הקורס

 9 שיטות מתקדמות באפידמיולוגיה

 9 נושאים נבחרים באפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

 9 אפידמיולוגיה סביבתיתקורס מתקדם ב

 9 מניעת זיהומים בבתי חולים
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 בברכה,

 סיטת תל אביבביה"ס לבריאות הציבור, אוניבר - פרופ' תמי שוחט

 ת הציבור, אוניברסיטת תל אביבאוביה"ס לברי -פרופ' דני כהן 

 ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת ג'ונס הופקינס - ןפרופ' ג'ונתן זנילמ

  ללימודי קיץ מתקדמים באפידמיולוגיה ורפואה מונעתהתכנית מנהלי 

 אוניברסיטת תל אביב
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 בורבית הספר לבריאות הצי
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