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 תכנית כנס בריאות הציבור: "המחקר האפידמיולוגי בישראל: תיאוריה ופרקטיקה"

 רישום וביקור בתערוכת המציגיםכיבוד, התכנסות,  80:88 – 80:88

 (0H)אולם "ברקת", קומה  מליאהמושב  00:00 – 00:00

 : דברי פתיחהמארגני הכנסד"ר חגי לוין וד"ר רחלי דנקנר,  80:85 – 80:88

 שרת הבריאות: ברכות, גב' יעל גרמן 80:15 – 80:85

  פרופ' נדב דוידוביץ'ע"י  פרופ' לחיים נגןל הענקת פרס מפעל חיים 80:55 – 80:15

 הציבורמאפידמיולוגיה לקבלת החלטות בבריאות : פרופ' איתמר גרוטו 80:55 – 80:55

  החזון לרפואה מקושרת: אופק מר זיו  18:15 – 80:55

 המחקר האפידמיולוגי לאן? פרופ' מנפרד גרין:  18:58 – 10:15

 וביקור בתערוכה הפסקת כיבוד 18:05 – 18:58

 מושבים מקבילים שני  11:15 – 18:05

 (H1)אולם "ברקת", קומה   בריאות הקהילה והסביבה: 1מושב 

 ד"ר חגי לויןיו"ר המושב: 

 דרום מיולוגי בפרספקטיבה של רופא מחוזלשכת הבריאות ומחקר אפיד :ד"ר מיכאל גדלביץ' :הרצאת פתיחה

 הצגת עבודות: 

: חקירת חשד לצבר תחלואה ממארת ביחידה צבאית באמצעות מחקר עוקבה היסטורי בשני שלבים ד״ר מנור שפריץ

 ובדיקה סביבתית

 ההיפגעות של ילדים בישראל לפי קבוצות אוכלוסייה, מחקר אפידמיולוגי רטרוספקטיבי: נטל מר אושרי וייס

 רפואי-: היפגעויות ילדים יהודים וערבים בבתי ספר על פי שיעורי הפניות למוקד טלפוניבבצ'וק-ד"ר הדר ארדיטי

 ספקטרום האוטיזם: חשיפה עוברית לזיהום אוויר חלקיקי קשורה לסיכון להפרעות ד"ר רענן רז

 : טמפרטורה חיצונית ותחלואה מדווחת בקמפילובקטר בישראל; מחקר במערך של סדרות עיתיותגב' אלינה רוזנברג

 (1810תמותה ומשאבים ) –: עלות של עישון בישראל ד"ר גרי גינסברג
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 (1Hאולם "שוהם", קומה ) זיהומיות מחלות: 1מושב 

 שוחטפרופ' תמי יו"ר המושב: 

 מניעת מחלות אנטריות בישראל: הישגים ואתגרים :פרופ' דני כהן :רצאת פתיחהה

  :צגת עבודותה

 1005-1818 היארעות שחפת בכלל נשאי נגיף האיידס בישראל מחקר עוקבה :ד"ר זהר מור

 בישראלתחלואה בדרכי הנשימה העליונות בילדים בתחילת שנת הלימודים  :'ד"ר מיכל פרי מרקוביץ

( על נשאות, עמידות לאנטיביוטיקה ונשאות זני PCV7מדידת השפעות החיסון המוצמד לפנוימוקוק ) :יוחאי-ד"ר גילי רגב

 ישראלי-מחקר שת"פ פלסטינאי – PICRפנוימוקוק בעלי פילוס במחקר רב שנתי מבוסס אוכלוסיות: 

 סטאפילוקוק זהוב בקרב חייליםהזנחת פצעים קלים והסיכון לרכישת  :פרופ' מייקל הרטל

ביהודים וערבים בישראל ובגדה  Bנגיפית ולימפומה שאינה הודג'קין מסוג תאי  C -ו Bחשיפה לצהבת  :גפן קליינשטרןגב' 

 המערבית; מחקר מקרה ביקורת

 ספיקת לב חדה-חיסון לשפעת עונתית והישרדות באי :ד"ר ערן קופל

 ביקור בתערוכת המציגים, ארוחת צהריים 11:15 –15:88

 ד"ר רונית אלמוג ופרופ' יונה אמיתיסיור בהדרכת |  (בסמוך לאולם ההרצאות)פוסטרים מושב  15:58 –15:88

 מושבים מקבילים  שני 15:88 –15:58

 (H1", קומה ברקת)אולם " מחלות כרוניות: 5מושב 

 ד"ר רחלי דנקנריו"ר המושב: 

האם קיים  -גורמי סיכון "קלאסיים" למחלות לב וכלי דם והישנותם לאורך בדיקות :פרופ' אורי גולדבורט: הרצאת פתיחה

 שנה 08לואה גבוהה בשורדים לאחר מסלול סיבתי אל תח

 :צגת עבודותה

מעקב של  –: השפעת הפרעות פסיכיאטריות על הצלחת הטיפול בנפגעי סמים המטופלים במתדון אחזקתי עינת פלסד"ר 

 שנה 18

 החוליה החסרה בשמירה על הבטיחות התרופתית -: דיווח על תופעות לוואי מתרופותמירי פוטלוג שחוריגב' 
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: סיבות המוות המובילות בקרב מטופלי המודיאליזה, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, באמצעות ניתוח גב' כרמית ליברודר

 סיבות מוות מרובות

 מחקר התערבות אקראי מבוקר –בקשישים במוסד גריאטרי  STOPP/STARTהשימוש בכלי סקר  : דבורה פרנקנטלגב' 

מחקר עוקבה   -גורמים הקשורים להצלחה בירידה במשקל שנה לאחר ניתוח בריאטרי מסוג שרוול קיבה: יפית קסלרגב' 

 היסטורי פרוספקטיבי

קשר משולב בין פעילות גופנית בעבודה ובשעות הפנאי ובין תמותה כללית ותמותה ממחלות לב  שגיא:-ד"ר שירה זילבר

 שנה 11וכלי דם בקרב גברים בקוהורט קורדיס במעקב של 
 

 (H1", קומה שוהםאולם ") בריאות האם והילד: 0מושב 

 פרופ' עמליה לוייו"ר המושב: 

 ריון כחלון הזדמנויות לאיתור נשים בסיכון למחלה קרדיוסקולרית בעתידיהה: ורדי-פרופ' אילנה שוהם :ת פתיחההרצא

 :צגת עבודותה

ח' במצב סוציו  10כנית התערבות להפחתת שיעורי אנמיה מחוסר ברזל בקרב פעוטות בני ת: הערכת אורלי קרובגב' 

 אקונומי נמוך מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

 NSAIDs ספונטניות לאחר חשיפה עוברית לתרופות מקבוצתהסיכון להפלות  :שרון דניאל ד"ר

המועצות לשעבר לישראל, לתוצאות הלידה של -: השוואת תוצאות לידה של עולות מאתיופיה ובריתגטה -גב' שקד לובוצקי

 ילידות לישראל

 יה: מחקר מגמות של כלל האוכלוס1001-1880הבדלים בהיארעות אוטיזם בישראל : ד"ר חגי לוין

 : הבדלים בין יהודים וערבים בשיעורי הימצאות של שיתוק מוחין קשהאורית בלומנפלדגב' 

 התקשורת: הערכת תכנית חלוץ בבי"סבעזרת  "cool"-מיתוג התנהגות בריאה כ :ילף מרוןוד"ר רחלי ו

 הפסקה  15:15 –15:88

 ופרופ' נדב דוידוביץ' פרופ' יהודה ניומרק בהנחיית "קר האפידמיולוגי בישראל: פרקטיקההמחרב שיח: " 11:15 –15:15

 (0H)אולם "ברקת", קומה 

 הכנס והכרזת הפוסטרים המצטיינים : סיכום, מארגני הכנסד"ר רחלי דנקנר וד"ר חגי לוין  11:58 –11:15

 (H1 הם", קומהואולם "ש) אסיפת איגוד רופאי בריאות הציבור  13:58 –11:58
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 חברי הועדה המדעית:
 

 פרופ' מנפרד גרין, ראש בי"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה )יו"ר(

 ד"ר רונית אלמוג, בי"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

 פרופ' יונה אמיתי, אוניברסיטת בר אילן

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות ואוניברסיטת בן גוריון

 ץ', יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור ואוניברסיטת בן גוריוןפרופ' נדב דוידובי

 ד"ר רחלי דנקנר, גזברית איגוד רופאי בריאות הציבור, מכון גרטנר ואוניברסיטת תל אביב

 פרופ' דני כהן, ראש בי"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב

  גוריון פרופ' עמליה לוי, ראש המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן 

 הדסה-ד"ר חגי לוין, מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור והאוניברסיטה העברית

 הדסה-פרופ' יהודה ניומרק, ראש בי"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית

 פרופ' תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ואוניברסיטת תל אביב

 

 

 

 


