00:11-0::15 : מושבי בוקר
 מושב מחלות כרוניות.1
, הפקולטה לרפואה ע"ס סאקלר, מכון גרטנר ובית הספר לבריאות הציבור,יו"ר ד"ר רחלי דנקנר
.אוניברסיטת תל אביב
Chair: Rachel Dankner, Unit for Cardiovascular Epidemiology, The Gertner Institute
for Epidemiology and Health Policy Research, Sheba Medical Center, and Sackler
Faculty of Medicine, School of Public Health, Department of Epidemiology and
Preventive Medicine, Tel Aviv University
מרצה

שם ההרצאה

שעה

 איריס שיWhat is the effect of wine intake in type 2 diabetes and does the
wine color matter? A 2-year randomized controlled trial

11:11-11:11

 יפתח גפנרDynamic of abdominal fat depots during lifestyle intervention trial; the
CENTRAL- MRI RCT

11:11-11:11

 אבו אל הלאווהDiabetes Control of Patients Registered and Followed up in the
Diabetes Care Center at Augusta Victoria Hospital (AVH)–Jerusalem

11:11-11:11

בוקר- ליטל קינןResponding to community concerns regarding cancer incidence - the
role of the Israel National Cancer Registry

11:11-11:11

ציפי אברהם

 ביקורת- מחקר מקרהNAT2 הקשר בין סרטן השד לבין עישון כפוי וסטאטוס הגן
.מבוסס אוכלוסייה

 אורלי זליכהDifferences in the reported prevalence of asthma and asthma
symptoms between adolescents and parents in Israel

11:11-11:11
11:11-11:11

00:11-0::15 : מושבי בוקר
 כל ההרצאות יינתנו באנגלית, מושב התנהגויות בריאות ועישון.1
גוריון- אוניברסיטת בן, הפקולטה למדעי הבריאות, החטיבה לבריאות בקהילה,יו"ר ד"ר יעל בר זאב
בנגב
Chair: Dr. Yael Bar Zeev, Division of Community Health, Ben Gurion University
מרצה

שם ההרצאה

שעה

Haim Geva

The Israeli National Program for Tobacco Control

11:11-11:11

Leah Rosen

Parental receptivity to child biomarker testing for tobacco
smoke exposure: A qualitative study

11:11-11:11

Harizanova S.

Burnout and its personality predictors among prison
employees in Bulgaria

11:11-11:11

Theodor Tulchinsky

Two studies of food fortification and child growth in the
Palestinian population and their implications

11:11-11:11

Mihajlo (Michael)
Jakovljevic

Long term perspective on population aging and health
expenditures in global emerging markets - BRICS vs. N-1

11:11-11:11

00:11-0::15 : מושבי בוקר
) בצירוף תרגום סימולטני, מושב חיסונים ומחלות מדבקות (באולם המליאה.1
 משרד הבריאות וביה"ס לבריאות, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, פרופ' תמי שוחט:יו"ר
 אוניברסיטת ת"א,הציבור
Chair: Prof. Tamy Shohat, Director ICDC, Ministry of Health and the School of Public
Health, Tel Aviv University
מרצה

שם ההרצאה

שעה

משה לשנו

)GSK  הערכה כלכלית (בחסות חברת-חיסון חדש למניעת שפעת

11:11-11:11

 נירית יבנאיSeroprevalence of anti-hbs antibodies at young adulthood,
before and after a booster vaccine dose, in a vaccinated birth
cohort
נעמני וואסף

היארעות וגורמי סיכון לרכישת קלוסטרידיום דפיצילה בקהילה ובמרכז
ת"א-הרפואי סוראסקי

 מיכאל שווברA national intervention to contain spread of carbapenemresistant enterobacteriaceae in post-acute care hospitals
הנדל-אפרת חן

Khitam Muhsen

גורמי סיכון לאשפוז עם מחלות זיהומיות בקרב תינוקות יהודים ובדואים
בנגב
Helicobacter pylori infection in early childhood and growth at
school age

11:11-11:11

11:11-11:11
11:11-11:11
11:11-11:11
11:11-11:11

10:11-11:11 :מושבי צהרים
, מושב קידום בריאות ומדיניות בריאות- 0
 אוניברסיטת חיפה, ראש בית הספר לבריאות הציבור,יו"ר פרופ' אורנה בראון אפל
Chair: Prof. Orna Baron-Epel, School of Public Health, Haifa University
מרצה

שם ההרצאה

שעה

איזבלה קרקיס

הערכת השפעה על הבריאות – כלי לקביעת מדיניות משרד הבריאות

10:11-10:11

גלית הירש

הערכת תכנית "דור נייד" לקידום בריאות של בני נוער בישראל

10:11-10:11

 זיבלסהBedouin women at the forefront of development through innovative
 קרופורדapproaches: Sidreh desert garden a case study

10:11-10:01

 דניאל שם טובUndocumented migrants from the horn of Africa living with HIV in Israel: a
community-joint venture as a first step to health care inclusion

10:01-11:11

 גבריאל נודלמןA common-sense taxonomy of health behaviors

11:11-11:11

“ יורם גדרוןPsychological inoculation” improves various health behaviors better than
health education

11:11-11:11

10:11-11:11 :מושבי צהרים
) מושב בריאות סביבתית ותעסוקתית (תרגום סימולטני- 1
 ישראל ובית הספר,הדסה- האוניברסיטה העברית, בית הספר לבריאות הציבור, ד"ר חגי לוין:יו"ר
 ארה"ב, המרכז הרפואי מאונט סיני,לרפואה
Chair: Dr. Hagai Levine, Braun School of Public Health and Center of Excellence
in Agriculture and Environmental Health, Hebrew University-Hadassah, Israel and
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA
מרצה

שם ההרצאה

שעה

 ליזי פיירמןEffectiveness of measuring micro/nano sized in induced sputum samples
to biological monitoring occupational and environmental exposures

10:11-10:11

 נועה אופירFunctional and inflammatory abnormalities in artificial stone exposed
workers

10:11-10:11

 עלינה וודונוסWhat personal characteristics can modify dust exposure effect on
cardiovascular morbidity? Looking for vulnerability
 מאיה יצחק שדהParticulate Air Pollution and Stroke
Gali Cohen

Chronic exposure to traffic related air pollution and long term mortality
after MI

 אנג'לה שטריתChildhood exposure to low-moderate doses of ionizing radiation and the
risk of vascular and endocrine morbidity

10:11-10:01
10:01-11:11
11:11-11:11
11:11-11:11

10:11-11:11 :מושבי צהרים
 מושב אם וילד.6
- אוניברסיטת בן, הפקולטה למדעי הבריאות, ראש המחלקה לבריאות הציבור, פרופ' עמליה לוי:יו"ר
גוריון בנגב
Chair: Prof. Amalia Levy, Department of Public Health, Faculty of Health Sciences,
Ben-Gurion University of the Negev
מרצה

שם ההרצאה

שעה

,אילנה בלמקר
 מבט לעתיד:בריאות ילדי ישראל
ליסה רובין
 גרי גינצבורגCOST-UTILITY ANALYSIS OF cfdna SCREENING FOR DOWN`s
SYNDROME IN ISRAEL

10:11-10:11
10:11-10:11

 ורד שכנרPreventing tuberculosis transmission at a maternity hospital by targeted
screening radiography of migrants

10:11-10:01

 יהונתן שרףLike mother like daughter: low birthweight and preeclampsia tend to reoccur at the next generation

10:01-11:11

 נטליה בילנקוTrends in stunting - local and global perspectives

11:11-11:11

אפרת אמיתי

11:11-11:11

 תזונה וחשיפות סביבתיות בינקות ותחלואה בליקמיה ולימפומה בילדות,הנקה

:) משתתפים11- שולחן עגול (יתקיים במקביל למושב השני ויהיה פתוח לכ10:11-11:11
Crossing Cultural Borders: Strategies for Building Trust with Diverse Patients
Suzanne Selig, Ph.D., MPH. MSW. Professor and Director, Department of Public
Health and Health Sciences. University of Michigan-Flint, Flint, MI. USA

+  דקות להצגה1  מושבי פוסטרים מקבילים בהפסקת צהרים (לכל פוסטר יוקצו1 :11:11-10:11
)שאלות
 סביבתית- מושב ראשון
 ראש מגמת בריאות. לשכת הבריאות המחוזית חיפה, סגן רופא המחוז,יו"ר – ד"ר יהונתן דובנוב
 אוניברסיטת חיפה, בית ספר לבריאות הציבור,סביבתית ותעסוקתית
Chair: Dr Jonathan Dubnov, Deputy District Health Officer, Haifa District Health
Office, Ministry of Health ; Head of Program of Environmental and Occupational
Health, School of Public Health, University of Haifa
מציג

שם התקציר

גט- שקד לובוצקיReproductive technologies and ethnic disparity in infant mortality in
southern Israel
 נחמה גולדברגExploring death certification practices using multiple cause of death
data
Adel Farhi

Isabella
Karakis
Ella
Mendelson
ענבר צוקר

מס
תקציר
11
181

The possible association between exposure to air pollution and the risk
for congenital malformations

88

האם קיים קשר בין שימוש חקלאי בזרחנים אורגניים לבין פגיעה ביכולתם
?הקוגניטיבית של ילדי הקיבוצים בגליל

181

Sewage analysis for detection and monitoring of silent circulation and
outbreaks of human enteric viruses.
הסיכון היחסי לתמותה לאחר שבר צוואר ירך בקשישים בישראל בחלוקה לפי מין

118
118

+  דקות להצגה1  מושבי פוסטרים מקבילים בהפסקת צהרים (לכל פוסטר יוקצו1 :11:11-10:11
)שאלות

מושב שני – ממאירויות
 משרד הבריאות; בית הספר לבריאות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות,יו"ר ד"ר ליטל קינן בוקר
 אוניברסיטת חיפה,הציבור
Chair: Dr. Lital Keinan-Boker, Israel Center for Disease Control, Ministry of Health;
School of Public Health, University of Haifa
מציג

שם התקציר

 מיטל שלמהThe safety of enoxaparin during pregnancy
 רוית בסלPrevalence and correlates of human papillomavirus among patients with
cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasia 3 (cin3) in Israel
זהר מור

היארעות סרטן בקרב אנשים החיים עם איידס טרם ולאחר תחילת השימוש בתרופות
1181-1111  מחקר מעקב בשנים.ויראליות בישראל-האנטי רטרו

 יקיר רוטנברגLower income is associated with increased overall mortality and specific
breast cancer mortality in non-metastatic breast cancer patients
ליודמילה ראינגולד

vanessa
Rouach

השתלות מח עצם לחולי לוקמיה
Bisphosphonates and the risk of breast cancer in osteoporotic women: a
population-based study.

מס
תקציר
111
111
11
81
110
181

