נושאים לתיזות לשנת הלימודים תשע"ג
בית הספר לבריאות הציבור
נושא כללים בהם ניתן לבחור נושאים ספציפיים בעזרת המנחים:
 .1חיסונים
 .2היענות לביצוע בדיקות
 .3התנהגויות בריאותיות
 .4מניעת היפגעויות ותאונות דרכים
 .5השמנה והפרעות אכילה
 .6אפידמיולוגיה של סרטן
 .7סביבה תעסוקה ובריאות

נושאים ספציפיים אותם הציעו המנחים בבית הספר לבריאות הציבור
ד"ר ליטל קינן בוקר
 .1גורמי סיכון מצטברים לסרטן השד בנשים יהודיות וערביות בישראל.
 .2צריכת משקאות אנרגיה בקרב ילדים באוכלוסייה הערבית (מב"ת צעיר).
 .3שימוש באינטרנט כמקור מידע בנושאי בריאות בקרב האוכלוסייה (סקר של
המלב"ם).
 .4שימוש בהורמונים חלופיים בנשים בישראל – מגמות בזמן.
ד"ר ענת גסר-אדלסברג
 .1הערכת תכניות חווייתיות בנושא נהיגה בטוחה בבתי ספר ערבים
 .2הערכת קמפיינים תקשורתיים בנושא בטיחות בדרכים
 .3תקשורת סיכונים – המקרה של פרשת האלטרוקסין
 .4שימוש בתקשורת בריאות לקידום התחסנות של אוכלוסיות בסיכון
 .5העלאת דילמות אתיות הקשורות לזכויות חולים באמצעות בידור-חינוך
 .6שיווק חברתי של תכניות לקידום אורח חיים בריא (המתמקדות בתזונה ופעילות גופנית)
ד"ר קובי רוזנפלד
 .1הריונות לא מתוכננים ולא רצויים :מהם הכוחות החברתיים – כלכליים שדוחפים
לשימור התופעה.
 .2הערכת יעילות  /חוסר יעילות של תוכניות למניעת הריונות לא מתוכננים ולא רצויים.
 .3דיכאון אחרי לידה – הערך המוסף של טיפול במוזיקה .בשיתוף עם דר' דקלה כרם
 .4כבד שומני ואי-פוריות הגבר .בשיתוף עם ד"ר שירה זלבר-שגיא.

ד"ר רונית אנדוולט
 .1הבדלים בתפקודים ניהוליים בין גברים ונשים הסובלים מהשמנה.
 .2הרגלי אכילה של נשים סוכרתיות במגזר הערבי והקשר למבנה המשפחתי.
 .3הערכה של מרפאות לבריאות הילד העוסקות בצוות רב מקצועי בהשמנת ילדים.
 .4הצורך במעקב אחרי נגמלים מעישון מחקר איכותני.
 .5אוריינות מתמטית באיזון תזונתי של חולי סוכרת.
 .6התערבות בקידום תזונה בריאה בקרב חולי נפש.

ד"ר דיאן לוין
 .1אוריינות בריאותית בקרב :ילדים ,בני נוער ,קשישים
 .2אוריינות בריאותית ומדיה
 .3התאמה תרבותית במערכת הבריאות
 .4העצמת של בני נוער בנוגע לאורח חיים בריא
 .5גמילה מעישון בקרב בני נוער
 .6אורח חיים בריא בקרב אנשים עם מחלות כרוניות
 .7אורח חיים בריא בקרב אנשי מקצוע
 .8שיתוף הציבור בתכנון התערבויות הקידום בריאות
 .9קביעת מדיניות למען קידום הבריאות
ד"ר ליאורה אור
 .1הענות להמלצות לאורח חיים בריא בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל
 .2הענות להמלצות רפואיות בקרב חולי לב יהודים וערבים בישראל
 .3הענות להמלצות רפואיות בקרב חולי יתר לחץ דם יהודים וערבים בישראל
 .4הענות להמלצות רפואיות (צריכת תרופות ,תזונה ופעילות גופנית) בקרב חולי סוכרת
בישראל
 .5הענות להמלצות לגילוי מוקדם של סרטן בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל
הענות לקבלת חיסונים בקרב חולים כרוניים בישראל
 .6הענות לקבלת חיסונים בקרב צוותים רפואיים בבתי החולים ובקהילה
.7

הגורמים המשפיעים על דפוסי האכילה והפעילות הגופנית ועל הנכונות לבצע שינויים
באורח החיים בקרב משפחות בישראל

 .8הענות לדיווח על אירועי אלימות בקרב צוותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה
.9

אופן ההתמודדות עם אירועי אלימות נגד צוותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה

 .11גורמי סיכון לאירועי אלימות נגד צוותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה
 .11גורמי סיכון למחלות ממאירות נבחרות בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל

 .12גורמי סיכון למחלות קרדיו-וסקולריות בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל
 .13גורמי סיכון להשמנת ילדים בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל
 .14גורמי סיכון להשמנה בקרב האוכלוסייה המבוגרת היהודית והערבית בישראל
 .15גורמי סיכון לפגות בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל
 .16אי שיוויון בבריאות בישראל  -מה חושב הציבור ומה חושבים גורמי מפתח במערכת
הבריאות?
 .17אפידמיולוגיה של הפרעות אכילה ,לסוגיהן (יחד עם פרופ' לצר)
פרופ' אורנה בראון-אפל
 .1הון חברתי והקשר לבריאות באוכלוסיות שונות בישראל
 .2השפעותיה השליליות של תמיכה חברתית באוכלוסיות שונות
 .3עד כמה מצב העישון בפבים וברים משפיע על צורת הבילוי של הצעירים
 .4מאפייני שתית האלכוהול בצעירים בישראל
 .5כיצד הציבור מתגבר על אורינות בריאות נמוכה וכיצד תמיכה חברתית משרתת ציבור זה
 .6עישון ונורמות חברתיות באוכלוסיה הערבית
 .7בריאות והקשר לרמת משפחתיות גבוה ()familisem
 .8כיצד הסביבה הפיזית משפיעה על התנהגויות בריאות שונות כגון פעילות גופנית ,עישון
תזונה ועוד.
 .9אפיון היענות הציבור לחיסוני מבוגרים (הקשר לפטליזם ,ועוד).
ד"ר מאיר פוגטש (מיועד עבור מגמת מנהל וניהול)
 .1חדשנות במערכת הבריאות.
 .2הגנה על נכסי ידע וניצול זכויות קניין רוחני.
 .3תהליכי קבלת החלטות והתווית מדיניות במערכת הבריאות.
 .4קבלת החלטות בתנאי אי וודאות במערכת הבריאות (צרכנים ,נותני שירותים ומנהלים).
 .5ניהול משברים במערכת הבריאות.
 .6ניהול סיכונים במערכת הבריאות.
 .7הקצאת משאבים במערכת הבריאות.
 .8סל שירותי הבריאות והטכנולוגיות ותהליך התעדוף.
 .9עלות תועלת  /עלות מועילות במערכת הבריאות.
 .11מימון ציבורי ופרטי של שירותי בריאות.
 .11ביטוחים במערכת הבריאות ובפרט ביטוח ציבורי מול ביטוח פרטי (משלים ומסחרי),
ונקודות ממשק ביניהם.
 .12מדידת ומדדי איכות במערכת הבריאות.
 .13יחסי עבודה במערכת הבריאות.

 .14תקינה במערכת הבריאות (מספר מיטות ,תקני רופאים וצוות רפואי אחר ,טכנולוגיות).
 .15שינויים מערכתיים במערכת הבריאות – חסמים מול זרזים.
 .16רפורמות במערכת הבריאות (בריאות הנפש ,בריאות השן ,טיפול סיעודי וכדומה).
 .17ביואתיקה.
 .18חקיקה ,מדיניות ,ורגולציה במערכת הבריאות.
 .19תכנון ארוך טווח במערכת הבריאות.
 .21גיוס והכשרת כוח אדם במערכת הבריאות.
 .21העידן הדיגיטלי והשפעתו על המערכת.
 .22מימון הזקנה  /הערכות המערכת להזדקנות האוכלוסייה  /השפעת הזדקנות האוכלוסייה
על מערכת הבריאות.
 .23תחרות מנוהלת ( ,)managed competitionנוסחת הקפיטציה.risk adjustment ,
 .24השוואות בינלאומיות (ישראל מול מערכות בריאות אחרות בעולם בהיבטים
שונים)אינטרסים פרטיקולאריים וקבוצות אינטרס והשפעתם על מדיניות וחלוקת
משאבים במערכת הבריאות.
 .25בריאות כמכשיר לשינוי/השפעה חברתי/ת.
 .26היבטים ארגוניים (פורמאליים ובלתי פורמאליים) בארגוני בריאות ובמערכות בריאות.
 .27יחסי הגומלין בין שלושת המגזרים במשק (הציבורי ,הפרטי ,וזה הפועל שלא למטרת
רווח) ונגיעתם להספקת שירותים ומימונם ,לרגולציה ,למדיניות ולחקיקה בתחומי
הבריאות.
 .28דעת הקהל והשפעתה על מדיניות בריאות והתנהלות השחקנים השונים במערכת
הבריאות.
 .29בריאות משווה  -השוואות בינלאומיות במערכות בריאות (בדגש על מאפיינים מערכתיים,
ויחסי הגומלין בין שחקנים וקבוצות בהשוואה בינלאומית).
 .31יחסי הגומלין בין מערכת הבריאות ומערכות ציבוריות ופרטיות חיצוניות.
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