נושאים לתיזות לשנת הלימודים תשפ"ב
בית הספר לבריאות הציבור

נושאים כללים בהם ניתן לבחור נושאים ספציפיים בעזרת המנחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

היענות לביצוע בדיקות
התנהגויות בריאותיות
מניעת היפגעויות ותאונות דרכים
השמנה והפרעות אכילה
אפידמיולוגיה של מחלות ספציפיות
סביבה תעסוקה ובריאות

נושאים ספציפיים אותם מציעים מנחי בית הספר לבריאות הציבור:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ד"ר רוני אלרן-ברק
הפרעות אכילה והפרעות באכילה
דימוי גוף
ניתוחים בריאטריים
ארוחות משפחתיות family meals
סטיגמה נגד השמנה weight bias
weight control behaviors
ברית טיפולית של מטופלים עם הדיאטנית
השפעת הרשתות החברתיות על דימוי גוף בגיל ההתבגרות (בשיתוף עם פרופ' ענת גסר-אדלסבורג)
ד"ר יונה אמסטר

Occupational medicine and epidemiology
Exposure assessment to nanoparticles
Health effects of nanoparticle exposure
Biomonitoring of exposed workers
Heavy metal exposure
Personal monitoring in personalized environmental medicine
Occupational health promotion
Public health and the built environment

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

פרופ' רונית אנדוולט
פיתוח לוגיקה למשחקים בריאותיים בדגש על לימוד תזונה ומעקב התנהגותי במחלות שונות
הערכה של תכנית ההזנה בבתי הספר  -חוק ההזנה
הערכה של התכנית "ביטחון תזונתי לכל"
פרסום ושווק מזון משלים מזיק לפעוטות ,חקר הפרסומות המיועדות להורים לפעוטות .
תזונה במגזר החרדי דילמות
חינוך לתזונה וקיימות בחברה החרדית
תיקוף הערכה תזונתית של בתי החולים
פתוח כלי  PROMלבתי החולים בתזונה
איכות חיים תזונתי בחולים ובריאים
האיכות התזונתית של מכונות לממכר מזון והשפעתם על הרכישה במסגרות רפואיות קופות בתי חולים
האם מיושם חוק הקיוסקים הבריאים בבתי הספר ואם לא מדוע ,מחקר איכותני של בעלי קיוסקים מנהלים מורים
ותלמידים
ידע עמדות והתנהגות של הציבור בנושא סימון בחזית באריזה בקרב סטודנטים
מה הקורונה עשתה להרגלי האכילה שלי  ,סקר ידע התנהגות ועמדות של אוכלוסיות שונות.

פרופ' אורנה בראון-אפל
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ניתן להציעה רעיונות שלכם בנושאים הקשורים לבריאות וחברה -אפידמיולוגיה חברתית
השפעותיה השליליות של תמיכה חברתית על בריאות באוכלוסיות שונות
מאפייני שתית האלכוהול ועישון (כולל נרגילה) בצעירים בישראל
עישון ונורמות חברתיות באוכלוסיה הערבית
בריאות והקשר לרמת משפחתיות גבוה ()familyism
כיצד הסביבה הפיזית משפיעה על התנהגויות בריאות שונות כגון פעילות גופנית ,עישון תזונה ועוד.
הון חברתי והקשר לבריאות באוכלוסיות שונות בישראל

ד"ר פבל גולדשטיין
Integrative Pain (iPain) lab: https://pain.haifa.ac.il/
!Check out our current projects and come with your ideas to join us
Topics for example:
1. Predicting pain-related outcomes by voice characteristics, linguistic features, and facial
) expressions (www.painstory.scince
2. Predicting pain chronification by physiological markers and self-report
3. Psychoeducational interventions for chronic pain
4. Psychotherapy for chronic pain (https://www.indiegogo.com/projects/breakthrough-study) overcoming-chronic-pain
)5. The placebo effect of clinicians (the healing effect of clinicians

6. Clinician-patient rapport/alliance
7. A sensing device for diagnosis of chronic pain conditions (collaboration with Prof. Hossam
)Heick

פרופ' ענת גסר-אדלסברג
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

השפעת הרשתות החברתיות על דימוי גוף בגיל ההתבגרות (בשיתוף עם ד"ר רוני אלרן-ברק)
איתור פרקטיקות התנהגותיות חיוביות ורעיונות יצרתיים באמצעות גישת ה Positive Deviance-וה-
 Entertainment-Educationלעידוד שיח על מיניות ושימוש באמצעי מניעה להפחתת הריונות לא
מתוכננים והפלות בקרב נערות מהאוכלוסייה האתיופית בישראל
תסמונת הפיברומיאלגיה ו Positive Deviance
אמון הציבור בעקבות משבר הקורונה
הססנות לגבי חיסונים בעקבות משבר הקורונה
העברת מידע בנוגע לחיסון הקורונה לציבור ולאנשי מקצוע.
שמירה על היגיינה בבתי חולים ובמרפאות בעקבות משבר הקורונה.
גישת החריג החיובי ו  Positive Devianceויישומה אצל מטופלים בעלי מחלות כרוניות.

פרופ' מנפרד גרין
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הבדלים בין המינים במחלות זיהומיות ולא זיהומיות
הבדלים בין המינים לתגובה לחיסונים
תפקוד הורמוני מין – אסטרוגן ,טסטוסטרון ופרוגסטורון  -על התחלואה זיהומית ולא זיהומית ותגובה
לחיסונים
תגובה אימונית לחיסונים בקרב נשים בהריון
שינוי בתגובה אימונית לחיסונים בגיל מבוגר
מטה-אנליזה -היבטים מתודולוגיים
הערכות לטרור ביולוגי
הערכות לביעור פוליו ,חצבת ואדמת
גורמי סיכון למחלות כרוניות – מחקר עוקבה

ד"ר גלית וינשטיין
.1
.2
.3
.4
.5

אפידמיולוגיה של דמנציה ,מחלת אלצהיימר ושבץ מוחי
אורח-חיים ותפקוד קוגניטיבי בגיל המבוגר
גורמי-סיכון וגורמים מגנים לדמנציה ולמחלת אלצהיימר
סוכרת וגורמי-סיכון מטבוליים למחלות מוח
אפידמיולוגיה של ההזדקנות

פרופ' שירה זלבר-שגיא
 .1כבד שומני לא אלכוהולי ומחלות כבד אחרות.
 .2מחלות דרכי העיכול והכבד והקשר לאורחות חיים.
 .3טיפול באורחות חיים במחלות דרכי העיכול והכבד.

 .4סוכרת ומחלות לב וגורמי סיכון מטבוליים וסביבתיים.
 .5הערכת סמנים וכלים בלתי פולשניים לבחינת נזק כבדי.
 .6התנהגות תזונתית

פרופ' דיאן לוין זמיר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

קידום בריאות וחדשנות
2התאמה תרבותית בקידום בריאות
אוריינות בריאותית באוכלוסיה כללית ובאוכלוסיות מיוחדות
אוריינות בריאותית דיגיטלית
בתי חולים מקדמי בריאות
מדיניות וקידום בריאות
הערכת התערבות בקידום בריאות

פרופ' יעל לצר
הפרעות אכילה ,גיל התבגרות ,משפחה

ד"ר משה משעלי
.1
.2
.3
.4
.5

טרנדים בריאותיים (התנגדות לחלב בשר תרופות התערבויות רפואיות)
התנגדות לטיפול בקרב חולים כרוניים.
השפעת משתנים אישיותיים על הנעה לטיפול .
דיסאינפורמציה רפואית/מדעית והשפעתה על התנהגות בריאות.
התבססות של מיתוסים בתחום התנהגות בריאות.

ד"ר מיה נגב
נושאים במדיניות בריאות וסביבה ,כולל:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

חוסן קהילתי לשינוי אקלים
שינוי אקלים :הערכות והפחתת פליטות – היבטים של בריאות הציבור
הערכות לשינוי אקלים במערכת הבריאות
מצבי קיצון אקלימיים :ידע והתנהגות באוכלוסיות שונות בישראל ,ופיתוח המלצות מדיניות להתראה
והסברה
בית חולים בריא וירוק
הקשר בין טבע לבריאות
בריאות וסביבה בחברה הערבית

פרופ מאיר פוגטש
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ניהול וניצול זכויות קניין רוחני בביו-רפואה
הסכמי סחר בינלאומי בתרופות וזכויות קניין רוחני
מדדי תחרותיות וחדשנות
יזמות וחדשנות
ניהול וקבלת החלטות במערכת הבריאות
כלכלה פוליטית של מערכות בריאות
כלכלת תרופות

ד"ר מאיה פלד-רז
 .1הערכת פעילות של ועדות אתיקה קלינית בבתי חולים.
 .2ייפוי כוח רפואי מתמשך.
 .3הבניית והטמעת קוד אתיקה של גבולות המגע בטיפולי רפואה משלימה
 .4רגולציה של חיסונים
 .5רגולציה של השמנת יתר
 .6רגולציה של טבק ואלכוהול
 .7הסתרת מידע רפואי ממטופל
 .8חובות דיווח במערכת הבריאות
 .9אתיקה של מחקר בבנ"א
 .10טיפול בסוף החיים

ניתן להציע נושאים נוספים.
פרופ' ליטל קינן-בוקר
.1
.2
.3
.4

אפידמיולוגיה של מחלות סרטן בקבוצות נבחרות
מגמות עתיות בתחלואת סרטן
אורחות חיים (עישון ,פעילות גופנית ,השמנה ועוד) בהסתמך על סקרי  KAPו INHIS-הלאומיים
תזונה ובריאות בהסתמך על סקרי מב"ת הלאומיים

ד"ר גפן קליינשטרן
.1
.2
.3
.4

אפידמיולוגיה של סרטן ומצבים קדם-סרטניים
אפידמיולוגיה גנטית של סרטן לפי קבוצות אתניות
גורמי סיכון סביבתיים ,היסטוריה משפחתית ורפואית לסרטן
גורמי סיכון פרוגנוסטיים לסרטן ומצבים קדם-סרטניים

פרופ' שרון שניטמן
Medical cannabis
Alcohol, cigarette and other substance use
Adolescent health.
Risk behaviours

1.
2.
3.
4.

