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 ,לחברי איגוד רופאי בריאות הציבור

 

תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה: לחברי האיגוד שלחמו במבצע צוק איתן או שלקחו חלק בפעילות בעורף 

האיגוד אשר יחד עם תושבי מדינת ישראל התמודדו עם המלחמה בתחום בריאות הציבור, כמו גם כל חברי 

 והשלכותיה.

בשנה שחלפה התקיימו הבחירות לועד האיגוד, ובכוחות מחודשים קיים האיגוד את כנס אגוד רופאי בריאות הציבור 

ממניעת  , כמו גם פעילויות רבות אחרות בתחומים של סנגור וחקיקה בנושאי בריאות הציבור המגוונים, החל4102

 , מדיניות חיסונים ועוד.בריא עישון, עידוד פעילות גופנית, מזון

אורגן השנה על חברי ועד האיגוד, ד"ר רחלי דנקנר  "ופרקטיקה תיאוריה :בישראל האפידמיולוגי המחקר"הכנס 

הספר לבריאות , ובשיתוף משרד הבריאות ובתי בשיתוף עם ועדה מדעית בראשות פרופ' מנפרד גריןוד"ר חגי לוין, 

 הציבור בישראל.

הצלחה גדולה  הכנס היווההכנס עמד בסימן עבודות מחקר אפידמיולוגיות בתחומים השונים של בריאות הציבור. 

בחיזוק שיתופי הפעולה של האיגוד, בקידום מדעי ובחיזוק תחושת השייכות לבריאות הציבור בקרב אנשי המקצוע. 

 הגיעו הרבה מאוד משובים חיוביים.

 נרשמים בתשלום. 051הכנס הסתיים בעודף תקציבי, והיו מעל 

מסורת ה לחידוש, בתקווה האחרוןגם בשנה הקרובה נקיים כנס, שיהיה אף מוצלח יותר תוך הפקת לקחים מהכנס 

 שנתית.ה

אנו מתכוונים להעמיק את שת"פ עם בתי הספר לבריאות הציבור ומשרד הבריאות, ולבחון איתם הכללת הכנס 

 ית הלימודים השנתית של תמידי מאסטר ודוקטורנטים.בתוכנ

על עצמו לחזק את הקשר עם חברי האיגוד השונים, כולל לשכות הבריאות, מכוני האיגוד השנה לקח מעבר לכנס, 

התקיימו ארבעה מפגשי מתמחים, בהנחיית מומחים בבריאות מחקר ואקדמיה, כמו גם חידוש ההרצאות למתמחים. 

בקרוב אנו מתכננים להשיק פורום בריאות הציבור בשיתוף עם הציבור, כהכנה למתמחים לקראת בחינות ההתמחות. 

  .איגודים אחרים ושותפים מחוץ להר"י ועל כך יתנהל דיון עם כלל חברי האיגוד. הודעה מסודרת תצא לאחר החגים

 ו להודות לכלל חברי האיגוד על השותפות בפעילות וכן לבעלי התפקידים השונים.ברצוננ

 ,בברכת שנה טובה ופוריה

 ד"ר נטליה בילינקו  ד"ר יעל בר זאב  ד"ר רחלי דנקנרד"ר חגי לוין         פרופ' נדב דוידוביץ'

 ועד איגוד רופאי בריאות הציבורחברי 

 

 


