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ONE HEALTH

הכנס השנתי ה-6 
של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור בשיתוף עם 

הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל

אביה הנציגה שלי למועצה
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הודעה בדבר הכנס וקול קורא להגשת תקצירים 
הכנס השנתי ה-6 של איגוד רופאי בריאות הציבור, בשיתוף עם בתי הספר לבריאות הציבור בישראל ולראשונה עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, 

נועד לתת במה מדעית לעשייה המחקרית בתחום בריאות הציבור והאפידמיולוגיה ולעודד שיתופי פעולה בין כלל העוסקים בתחומים אלו בישראל. 

השנה יתמקד הכנס בבריאות הציבור בהיבט של "בריאות אחת" - One Health שמשמעותה שותפות ועשייה בראייה כוללת ומשלבת של כלל 

הדיסציפלינות העוסקות בבריאות האדם והחי מתוך תפיסה כי בריאותנו שלובה ונגזרת מבריאות הסובבים אותנו ומבריאות הסביבה בה אנו חיים. יינתן דגש 

לשיתופי הפעולה המתחייבים ומתבקשים במקצוע שהוא רב פנים )אינטרדיסיפלינרי( שיתוף הקהילה בהתערבויות קידום בריאות, שימוש בנתוני עתק 

)Big data( לניטור אפידמיולוגי וקבלת החלטות במדיניות בריאות, תקשורת ובריאות. כבכל שנה, הכנס יכלול הרצאות בהשתתפות מרצים מובילים מישראל 

ומחו"ל ומיועד להצגת עבודות עדכניות של חוקרים וסטודנטים בתחומי התוכן השונים של המחקר בבריאות הציבור, ברפואה וטרינרית, בקידום הבריאות 

כגון: מדיניות בריאות, אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות )לב וכלי דם, סרטן, מחלות ריאה חסימתית(, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, חיסונים ומדיניות 

חיסונים, אפידמיולוגיה חברתית, בריאות אם וילד, התנהגות בריאותית, אפידמיולוגיה סביבתית ובריאות וסביבה, קידום בריאות, תקשורת ובריאות  וכלכלת 

בריאות.

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

כהרצאות וכפוסטרים ויחולקו פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות.

קהל היעד: רופאי ואחיות בריאות הציבור, מקדמי בריאות, אפידמיולוגים וקלינאים בעלי עניין באפידמיולוגיה, מרצים וסטודנטים בבתי הספר לבריאות 

הציבור והפקולטות לרפואה ולרפואה וטרינרית , ולעוסקים בבריאות הציבור בכל רובד, וטרינרים רופאי שיניים.

 

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

יוגדרו מילות מפתח לקביעת תחום תוכן המחקר. התקציר ייבחן על פי הקריטריונים הבאים: הערכה כללית, רלוונטיות, חשיבות, מתודולוגית    

המחקר וטיב 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 התקציר. תינתן עדיפות לעבודות סטודנטים. את התקצירים יש להגיש דרך מערכת התקצירים האלקטרונית   

ע"י כניסה לקישורים:

                                                                                             להגשה בעברית:    לחץ כאן    )עד 250 מילים(

                                                                                            להגשה באנגלית:   לחץ כאן     )עד 300 מילים(

מועד אחרון להגשת תקצירים - 28 בפברואר 2019

לתמיכה במערכת התקצירים האלקטרונית נא לפנות: Publichealth@ortra.com ובטלפון 03-638-4451 
בברכה,

פרופ' רחלי דנקנר ופרופ' נדב דוידוביץ', הועדה המארגנת
פרופ' אורנה בראון -אפל, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה 

פרופ' יהודה ניומרק, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים
פרופ' נטליה בילנקו, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יהודה לרמן, בית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת תל אביב
ד"ר נדב דוידוביץ, השירותים הוטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

פרופ'  אייל קלמנט, בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט 
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