
 
 

 I שנתי כנס
לפקולטה למדעי הרווחה  לציון סינוף לשכת הבריאות חיפה 

  אוניברסיטת חיפה והבריאות של
 

 כשהתאוריה פוגשת את השדה" -"הלכה למעשה
 

 2020למרץ  5
 מגדל אשכול 30מצפור סמי עופר, קומה 

 אוניברסיטת חיפה
 

 כנית הכנסת
 התכנסות וקפה 08.30-09.00

 פתיחהדברי ברכות ו 09.00-09.30

 , ירושלים.שרד הבריאותמ ראש שירותי בריאות הציבור, ,סיגל סדצקי פרופ'

 דיקן הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה ,איזהפרופ' פייסל עז

 אפל-פרופ' שמואל רשפון ופרופ' אורנה בראון -טקס התנעת הסינוף                   

 חיפה. ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת,  מנפרד גריןפרופ' יו"ר: 
, ראש שירותי בריאות פרופ' סיגל סדצקי 09.20-09.55

                                הציבור, משרד הבריאות. 

המחלקה לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בית 

פקולטה לרפואה, ההספר לבריאות הציבור, 

 .אביבאוניברסיטת תל 

רפואה מבוססת  -מדיניותממחקר לקביעת 

 עובדות בשירותי בריאות הציבור

  Acting Regional,דר' דורית ניצן 09.55-10.30

 Emergency Director, WHO Regional

Office for Europe                          

 .תמהשדה האקדמי לשדה של בריאות גלובאלי

לשכת , רופאת המחוז, זמיר-שטייןד"ר חן  10.30-10.45

 הבריאות המחוזית ירושלים, משרד הבריאות.

           

מחלות שניתן למנוע אותן על ידי חיסונים 

 כאתגר לבריאות הציבור: מגפת   

 .2018-2019החצבת 

סגנית רופא המחוז, לשכת  , ד"ר סוניה חביב 10.45-11.00

 הבריאות המחוזית חיפה, משרד הבריאות.

שיתוף הציבור בנושא ההיענות לחיסון נגד 

 הפפילומה של האדם.

 דקות להצגת הרעיון 3לכל פוסטר   -סיור מודרך בין הפוסטרים 11.00-11.30

 הפסקת קפה
ביה"ס לבריאות הציבור,  רופא המחוז, לשכת הבריאות חיפה, משרד הבריאות, , שמואל רשפוןפרופ' יו"ר: 

 אוניברסיטת חיפה.

 , המעבדותאנליה אסרניטצי ד"ר 11.30-11.45

 המרכזיות, משרד הבריאות.

וניטור  יישום רצף גנומי מלא לאפיון מעבדתי

 אפידמיולוגי של ליסטריה מונוציטוגנס.



 
, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, לזלי ניצן 11.45-12.00

 משרד הבריאות
ומעלה בישראל,  65אי ביטחון תזונתי בקרב בני 

סוציודמוגרפיים, מוגבלות ודיכאון. מאפינים 

 השלכות מדיניות

בית הספר לבריאות  וכקמן,-דנה איבנקובסקי 12.00-12.15

 .הציבור, אוניברסיטת חיפה

קשורה להגנה מפני  צריכת נגדי חמצון בדיאטה

בכבד שומני לא אלכוהולי ונזק כבדי בקרב 

  האוכלוסייה הכללית.

המפקחת המחוזית, לשכת , האחות בתיה מג'ר 12.15-12.30

 הבריאות חיפה

מתסכול ואכזבה ל"שפה חדשה": יוזמה 

והתחדשות בקרב אחיות בריאות הציבור 

 .במחוז חיפה

, מקדמת הבריאות מחוזית, אחלאם חמיס 12.30-12.45
 לשכת הבריאות חיפה

 פיתוח מודל טיפת חלב ייחודי בג'סר אזרקה
 

הספר לבריאות הציבור  , ביתחנן קרנץ 12.45-13.00
 אוניברסיטת בן גוריון

זיהום אוויר ודום לב מחוץ לבית החולים: 

 ניתוח נתונים לאומי.

יו"ר איגוד רופאי בריאות , פרופ' חגי לוין 13.00-13.30

בי"ס לבריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית. 

, הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה

 שלים.ירו

 .אויבי בריאות הציבור וההתמודדות איתם
 

 רוחת צהרייםא  13:30-14:30
 

, פרופ' מנפרד אפל-פרופ' אורנה בראוןפרופ' רונית אנדוולט, : ב' לפי סדר א' הועדה המארגנת
 .אחלאם חאמיס, יה מג'רשגיא, ד"ר סוניה חביב, בת–גרין, ד"ר יוני דובנוב, פרופ' שירה זלבר 

 

 בכנס היא ללא תשלום.ההשתתפות 
 את הירשמו בזמן והבטיחואנא מספר המשתתפים מוגבל. 

 מקומכם בכנס
 כתובת להרשמה:

  Nurit.vaknin@lbhaifa.health.gov.il:  נורית סבג ווקנין
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