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מבנה הקורס


הרצאות פרונטליות ,תרגילי כיתה ותרגילי בית.



הקורס מהווה בסיס לקורס ההמשך בסמסטר ב' ( 4שעות סימסטריאליות).

מטרת הקורס
להקנות לסטודנט ידע מעמיק של יסודות האפידמיולוגיה ולימוד הכלים המשמשים
לתיאור ומניעה של מצבי בריאות וחולי באוכלוסייה.

בסיום הקורס ,הסטודנטים יהיו מסוגלים


לזהות ולאפיין סוגי מחקר שונים



להעריך איכות מחקרים אפידמיולוגיים



לתכנן מחקר אפידמיולוגי בתחום בריאות הציבור



להגדיר עקרונות בסיסיים של מחקרים בתחום בריאות הציבור



להבין את מושג הסיבתיות במחקר

דרישות הקורס


הגשת תרגילים במועד ( 20%מהציון הסמסטריאלי) .תרגילים שלא יוגשו במועד ללא הודעה
מראש לא ייכללו בציון.



מבחן



נוכחות בהרצאות מומלצת

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
סטודנט/ית יקר/ה,
 אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך,
ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות
ולקויות למידה :דואל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל8249265-04 :
 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל :דואל
mhait@univ.haifa.ac.ilטל8249022-04 :
 אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא
פנה/י אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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