
  8:30-9:00    התכנסות וקפה

9:00-9:15

ברכות ודברי פתיחה
פרופ' ישראל (איסי) דורון, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שירה זלבר-שגיא, ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה
ד"ר סוניה חביב, רופאת המחוז, לשכת הבריאות המחוזית חיפה, משרד הבריאות

 טקס התנעת הסינוף- פרופ' שמואל רשפון ופרופ' אורנה בראון-אפל09:15-9:30

יו"ר: פרופ' שמואל רשפון, רופא המחוז בדימוס, 
לשכת הבריאות חיפה, משרד הבריאות, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש חטיבת בריאות הציבור, 9:30-10:00
ממחקר לקביעת מדיניות בבריאות הציבורמשרד הבריאות

10:00-10:30

 ד"ר מאיה פלד רז, עו"ד
 ראש התמחות ביואתיקה, בית הספר לבריאות הציבור, 

 אוניברסיטת חיפה יועצת אתית ויו"ר ועדת האתיקה, 
המרכז הרפואי בני ציון

אתיקה בבריאות הציבור – מה למדנו ומה לא, 
על חשיבות האתיקה בהתמודדות על מצבי 

משבר לאומיים

חדשנות בעולם אקספוננציאלי מר מולי אדן סמנכ"ל, אינטל העולמית לשעבר10:30-11:00

 ד"ר מיה נגב,  ראש התמחות מנהל מערכות בריאות, בית הספר11:00-11:20
אקלים ובריאות: ממשבר לחוסן אקלימילבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

 פרופ' רונית אנדוולט, ראש אגף תזונה משרד הבריאות, 11:20-11:40
הקשר בין תזונה ובריאות עובר דרך הכנסת ברה"צ אוניברסיטת חיפה

11:40-12:00   הפסקת קפה

יו"ר פרופ' אורנה בראון אפל,  ביה"ס לבריאות הציבור
מחקרים משותפים לבית הספר לבריאות הציבור וללשכת הבריאות חיפה

גב' אחלאם חמיס, מנהלת תחום קידום בריאות לשכת הבריאות12:00-12:15
המחוזית חיפה

מסקירת צרכים לתכנית התערבות מבוססת קהילה
ביישוב ג'יסר אלזרקא

הקשר בין אורך טלומרים כמדד להזדקנות ביולוגית  גב' נורית הומינר, דוקטורנטית בבית הספר לבריאות הציבור12:15-12:30
וקשרים חברתיים, בקרב נשים לאחר לידה ראשונה

 גב' גואהר אגבריה, תזונאית מחוזית, לשכת הבריאות ודוקטורנטית12:30-12:45
בלשכת הבריאות

השפעת גורמים חברתיים על הצלחת הנקה לאחר 
לידה ראשונה

 גב' בתיה מג'ר, האחות מפקחת המחוזית, לשכת הבריאות 12:45-13:00
 המחוזית חיפה 

מפגש בין תרבויות בתקופת הקורונה – צבא 
ומשרד הבריאות

13:00-13:40

 יו"ר הפנל: ריקי שמר, סגנית האחות המפקחת המחוזית
 משתתפי הפנל: ד"ר סוניה חביב, רופאת המחוז, בתיה מג'ר, האחות     

 המפקחת המחוזית, פרופ' אפרת שדמי סגנית דיקן למחקר, 
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, פרופ' שירה זלבר-שגיא ראשת 

 בית הספר לבריאות הציבור, ד"ר מאיה פלד-רז ראש ההתמחות
 בביואתיקה, בית הספר לברה"צ, אוניברסיטת חיפה

דיון בשולחן עגול: המשך פיתוח הסינוף, כיווני
פעולה, שיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי הרווחה

והבריאות, ביה"ס לבריאות הציבור, 
אוניברסיטת חיפה

13:40-14:30  ארוחת צהריים קלה 
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מצפור סמי עופר
קומה 30 מגדל אשכול
 אוניברסיטת חיפה

כנס שנתי
ראשון

"הלכה למעשה- כשהתאוריה פוגשת את השדה"

לציון סינוף לשכת הבריאות חיפה לפקולטה
למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה 

 

תכנית הכנס

הועדה המארגנת לפי סדר א' ב': פרופ' רונית אנדוולט, פרופ' אורנה בראון-אפל, פרופ' מנפרד גרין, ד"ר יוני דובנוב, 
פרופ' שירה זלבר –שגיא, אחלאם חאמיס, ד"ר סוניה חביב, בתיה מג'ר

למידע נוסף, שרית מנשירוב: 
sarit.m@lbhaifa.health.gov.il

04-8632912

ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום
מספר המשתתפים מוגבל

אנא הירשמו בזמן והבטיחו את מקומכם בכנס

להרשמה לחצו  <
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