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הקורס מתמקד בשיטות לזיהוי ,הערכה ובקרה של מגוון גורמי סיכון בריאותיים בתעשייה.
הנושאים המרכזיים:
 .1מבוא לגהות תעסוקתית
 .1.1חשיפה כרונית לעומת חשיפה אקוטית.
 .1.2האנטומיה והפיזיולוגיה של דרכי חשיפה לחומרים כימיים
 .1.3מנת חשיפה
 .1.4ספי חשיפה מותרים
 .1.5תקנים ודרישות החוק בישראל
Legal requirements and applicable standards .1.6
 .2הגנת הנשימה וציוד מגן אישי:
 .2.1הגנת הנשימה ופקטור ההגנה הנשימתית ))Assigned Protection Factors
 .2.2בחירת מסיכה ומסנן מתאים
 .2.3בחירת כפפות מגן
 .2.4בחירת ביגוד /חליפות מגן
 .3חשיפה לאבקות:
 .3.1ניתוח מקרה – חשיפה לסיליקה גבישית
 .3.2הערכת החשיפה
 .3.3אסטרטגיות הגנה
 .3.4חשיפה לאבקות קרציוגניות/טרטוגניות/מוטגניות בתעשיה הפרמצבטית.

 .4גורמי חשיפה פיסיקליים:
 .4.1רעש וויברציות :אפקטי החשיפה על עובדים ,אסטרטגיות הגנה יעילות ובלתי יעילות ,שיטות להפחתת
מפלס הרעש בתעשייה.
 .4.2סביבת עבודה חמה /קרה :השפעות הטמפ' בסביבת העבודה על העובד ,תנאי נוחות ,מדידה והערכת
הסביבה ,אסטרטגיות בקרה וניהול.
 .4.3תאורה :השפעות התאורה על בריאות ורווחת העובד ,תכנון תאורה לסביבת העבודה.
 .4.4קרינה מייננת ובלתי מייננת :מקורות לקרינה מייננת ובלתי מייננת(,טלפוני ניידים,מיקרוגל וכד')
השפעת הקרינה על גוף האדם ,שיטות למדידה והערכה ,אסטרטגיות בקרה וניהול.
 .5הערכת חשיפה:
 .5.1זיהוי קבוצות חשיפה דומות.
 .5.2גיבוש תוכנית דיגום לחשיפה תעסוקתית
 .5.3ניתוח תוצאות הניטור.
 .5.4הכנת תוכנית למזעור החשיפות התעסוקתיות
 .6דרישות הקורס:
 .6.1הקורס מיועד לסטודנטים לתואר שני בבריאות הציבור ולבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים או במדעי
החיים (כימיה ,סיעוד וכד').
 .6.2נדרשת נוכחות פעילה בלפחות  80%מהשיעורים.
 .6.3נדרשת הגשת  100%מהמשימות והתרגילים .התרגילים יתבססו על אירועים אמיתיים שהתרחשו בארץ
ובעולם.
 .6.4הציון בקורס ייקבע ע"י:
.6.4.1תוצאות המבחן ()80%
.6.4.2תרגילים ()20%
.6.4.3
 .6.5קריאת חובה :החומר המופיע בפורטל הקורס.
 .6.6קריאה מומלצת:
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