
 

                  
 

 

  וקול קורא להגשת תקצירים  בדבר הכנסהודעה 
  

 
 

הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור, בשיתוף עם בתי הספר לבריאות הציבור בישראל, נועד לתת במה מדעית לעשייה 

 המחקרית בתחום בריאות הציבור והאפידמיולוגיה ולעודד שיתופי פעולה בין כלל העוסקים בתחומים אלו בישראל. 

שנה יתמקד הכנס באתגרים שבין המדע והממצאים המחקריים לבין המדיניות הנגזרת מהם, שמושפעת לא רק מהעדות המדעית ה

ומיועד מישראל ומחו"ל הכנס יכלול הרצאות בהשתתפות מרצים מובילים אלא גם משיקולים פוליטיים, במובן הרחב ביותר של המילה. 

מדיניות  נים של המחקר בבריאות הציבור ובקידום הבריאות כגון: ובתחומי התוכן הש קריםסטודנטים וחולהצגת עבודות עדכניות של 

בריאות, אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות )לב וכלי דם, סרטן, מחלות ריאה חסימתית(, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, 

 אות.וכלכלת ברי החיסונים ומדיניות חיסונים, בריאות אם וילד, בריאות וסביב

בישראל, יתקיימו  מושבים ובריאות הציבור במסגרת הכנס יוענק פרס מפעל חיים לדמות מובילה ובולטת בעולם האפידמיולוגיה 

 להצגת עבודות מדעיות כהרצאות וכפוסטרים ויחולקו פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות.

עלי עניין באפידמיולוגיה, מרצים וסטודנטים בבתי הספר קהל היעד: רופאי ואחיות בריאות הציבור, אפידמיולוגים וקלינאים ב

 בריאות הציבור בכל רובד. בלבריאות הציבור והפקולטות לרפואה והעוסקים 

 

 

 

 

 

 

 

  8748-834-33ובטלפון   Publichealth@ortra.com: האלקטרונית נא לפנות מערכת התקציריםלתמיכה ב

 

 בברכה,

 בוקר, הועדה המארגנת-ופרופ' ליטל קינןפרופ' רחל דנקנר 

 יו"ר הועדה המדעית וראש המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון -פרופ' עמליה לוי

 יו"ר איגוד בריאות הציבור, הר"י -ידוביץ'ופרופ' נדב ד

 , משרד הבריאות משנה למנכ"ל -פרופ' איתמר גרוטו

 ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה -אפל–פרופ' אורנה בראון 

 ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' דני כהן

 , ירושליםהדסהיאות הציבור, האוניברסיטה העברית וראש בית הספר לבר -אורה פלטיאלפרופ' 

 נושא הכנס: בריאות הציבור: בין מדע לפוליטיקה 

 

 הנחיות להגשת תקציר:
 המסקנות והחשיבות של המחקר. ,יתאר את הרקע, המטרה, השיטה, התוצאות העיקריות התקציר

המחקר וטיב  יוגדרו מילות מפתח לקביעת תחום תוכן המחקר. התקציר ייבחן על פי הקריטריונים הבאים: רלוונטיות, חשיבות, מתודולוגית
הצגת המחקר. בחינת העבודות תתבצע ע"י הועדה המדעית של הכנס: הבוחנים לא יהיו חשופים לשמות המחברים ולשיוכם האקדמי / 
המוסדי. תקצירי העבודות הנבחרות יופיעו בספר הכנס.  ניתן להגיש תקצירים בעברית או באנגלית אך אין לכתוב בשתי השפות באותו 

 :יםאת התקצירים יש להגיש דרך מערכת התקצירים האלקטרונית ע"י כניסה לקישור .דיפות לעבודות סטודנטיםתינתן ע התקציר.
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