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 2021-22, בסמסטר א', תשפ"

 אפידמיולוגיה ושיטות מחקרקורס חובה: 
 14:15-17:45יום ה' 

 moh.gov.il2lital.keinan@: דוא"לבוקר, -פרופ' ליטל קינן: מרצה

  wade3.1985@gmail.com דוא"ל:, דאוד-ודיע אבו: עוזר הוראה

 

 מבנה הקורס

 שנה א' ,סמסטריאלישעתי, -ארבע קורס חובה 

 ייעשה תרגילי כיתהו)שימו לב לתאריכים(  , הרצאות זום סינכרוניותהרצאות פרונטליות .

 מאמץ לרכז את תרגילי הכיתה בימי הרצאות הזום ככל הניתן.

  לאחר השיעורמצגות תימסרנה. 

 

 ת הקורסומטר

ולמניעה של מצבי בריאות , ולימוד כלים לתיאור ידע מעמיק של יסודות האפידמיולוגיההקניית 

 .וחולי באוכלוסייה ולמחקר בתחום זה

 בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים

 להגדיר עקרונות בסיסיים של מחקר והתערבות מונעת בתחום בריאות הציבור 

  מחקר בתחום בריאות הציבורלזהות את סוגי המחקר המשמשים בשטח האפידמיולוגיה ולתכנן 

  אפידמיולוגי בתחום הרפואה הקהילתית ובריאות הציבורלתכנן ולבצע מחקר 

 בריאות הציבור ואת קבלת ההחלטות מבוססת העובדות להבין את מושג הסיבתיות בEBM) 

Evidence-based medicine,בתחום זה ) 

 לנתח באופן ביקורתי מאמר בתחום האפידמיולוגיה 

 

 דרישות הקורס

 מי שיבחרו מקוון במלואו קורסל במקרה ש. הנוכחות בהרצאות איננה חובה אבל מומלצת ,

עם מצלמה פתוחה, מיקרופון זמין ובתנאים  זאתלהשתתף בהרצאות מתבקשים לעשות 

 .שמעודדים לימוד )ולא תוך כדי נסיעה או מילוי מטלה אחרת(

 נוכחות בתרגילי הכיתה היא חובה.ה 

 

  הערכת הקורס

  נוכחות ; מהציון הסופי 90%משקל המבחן יהיה . מסכם בסיום סמסטר א'ברירתי -רבמבחן

 מהציון. 10%בתרגילי הכיתה תעניק 
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 ספרות מומלצת

 Abramson JH, Abramson ZH. “Making Sense of Data: A Self-Instruction 

Manual on the Interpretation of Epidemiological Data”. Third edition. 

 Abramson JH, Abramson ZH. "Research methods in community medicine: 

surveys, epidemiological research, programme evaluation, clinical trials". 

Sixth edition, 2008 (or earlier). 

 Gordis L. "Epidemiology". Sixth edition, 2019 (or earlier). 

 

 

 הודעה באשר לנגישות

 ,ים יקריםסטודנט

  כםלקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודי מי מכםלאם יש ,

 :למדור נגישות ולקויות למידה ,לדיקנאט הסטודנטים פנולהתאמות אנא  תזדקקוושבגינה 

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.il ל"דוא

 דואל :לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל 

mhait@univ.haifa.ac.il   :8249022-04טל 

 ים להנגשה בקורס אנא זקוק םמכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת מי מכם אם יש ברשות

 .בסמוך לתחילת הקורס בדוא"לאליי  פנו
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 (, בפרט בימי הזום; הודעה תימסר מראשהרצאות עשוי להשתנות)סדר הכנית הקורס ת
 קריאה מומלצת ההרצאהנושא  תאריך מס'

 היכרות 14.10.21 1

 הגישה האפידמיולוגית לבריאות ולחולי

Gordis: Chpt 1: "What is 

epidemiology" 

 Gordis: Chpt 2: "The dynamics of דינמיקה של מחלה, מדדי בריאות וחולי  2

disease transmission" 

 המשך: 21.10.21 3

 וחולידינמיקה של מחלה, מדדי בריאות 

Gordis: Chpt 3,4: "The occurrence 

of disease" 

  מחקר שאלת מהי  4

5 28.10.21 

 הרצאת זום

 "Abramson: Chpt 1: "First steps מטרות והשערות איך מנסחים

Chpt 4: "Formulating the 

objectives" 

מאמרים חיפוש ; סקירת ספרות  6

 ומקורות מידע

  הרצאת אורח

 על קצה המזלג; מחקר איכותני 4.11.21 7

(: מחקר תצפיתי 1מחקר כמותני )

 תיאורי 

 

Abramson: Chpt 2: "Types of 

investigation" 

(: מחקר תצפיתי 2מחקר כמותני )  8

 אנליטי 

Gordis: Chpt 9: "Cohort studies"; 

Chpt 10: "case-control and other 

study designs" 

Chpt 13: "Comparing cohort and 

case-control studies" 

 ניסוי קליני(: 3מחקר כמותני ) 11.11.21 9

 

Gordis: Chpt 7,8: Randomized 

clinical trials" 

Abramson: Chpt 32: "Clinical trials" 

חקירה (: 4מחקר כמותני )  10

 אפידמיולוגית

Gordis: Chpt 2: "The dynamics of 

disease transmission" 

11 18.11.21 

 הרצאת זום

 ;"Gordis: Chpt 9: "Cohort studies מדדי קשר והשפעה

Chpt 10: "case-control and other 

study designs" 

Chpt 13: "Comparing cohort and 

case-control studies" 

 המשך: מדדי קשר והשפעה  12

 

 

  השלמות וחזרה 25.11.21 13
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 קריאה מומלצת נושא ההרצאה תאריך מס'

, עקרונות לחישוב  המחקר אוכלוסיית  14

 דגימהגודל המדגם, שיטות 

Abramson: Chpt 6: "The study 

population"  

Chpt 7: "Control groups" 

Chpt 8: "Sampling" 

, עקרונות  המחקר אוכלוסייתהמשך:  2.12.21 15

 דגימהלחישוב גודל המדגם, שיטות 

 

 Abramson: Chpt 10: "The מדידה וסולמות משתנים  16

variables"  

Chpt 11: "Defining the variables" 

17 9.12.21 

 הרצאת זום

  ;"Abramson: Chpt 16: "Reliability תוקף ומהימנות -כלי המחקר

Chpt 17: "Validity" 

 ערפול   18

 שיטות לטיפול בערפול

Abramson: Chpt 10: "The variables" 

Chpt 11: "Defining the variables" 

אפקט מודיפיקציה )שינוי( והידוד  16.12.21 19

 )אינטראקציה(

Abramson: Chpt 10: "The variables" 

Chpt 11: "Defining the variables" 

 Abramson: Chpt 28: "Making sense תקנון ישיר ועקיף  20

of the association" 

 Abramson: Chpt 28: "Making sense במחקרהטיות אפשריות  23.12.21 21

of the association" 

Gordis: Cpht 15: "More on causal 

inference: bias, confounding and 

interaction" 

  המשך: הטיות אפשריות במחקר  22

23 30.12.21 

 הרצאת זום

 Abramson: Chpt 15: "Methods of שיטות לאיסוף נתונים 

collecting data" 

Chpt  25: "Collecting the data" 

, הטיות רמות מניעה, מבחני סינון  24

 אופייניות

Gordis: Chpt 6: "The natural history 

of disease: ways of assessing 

prognosis"  

Chpt 5: "Assessing the validity and 

reliability of diagnostic and 

screening tools" 
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 קריאה מומלצת נושא ההרצאה תאריך מס'

 Gordis: Chpt 14: "From association סיבתיות באפידמיולוגיה 6.1.22 25

to causation" 

  למדיניות ממחקר  26

  ניתוח ביקורתי של מאמר 13.1.22 27

  השלמות וחזרה  28

 

 


