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מטרת הקורס:
נשים מהוות את הקבוצה הגדולה ביותר באוכלוסייה.
בעודן חשופות להשפעות גו פניות ,נפשיות וחברתיות כמו הציבור כולו ,היבטים מסוימים של בריאות הציבור הם
בעלי חשיבות מיוחדת וייחודית לנשים .התייחסות לנושאים אלו משפיעה בתורה על בריאות הציבור כולו.
מטרת הקורס היא להגיע להיכרות רחבה ומעמיקה עם נושאים בבריאות הציבור שיש להם חשיבות מיוחדת
בקבוצה זו.
הקורס מבוסס ,בנוסף להרצאות של המרצה ,גם על הרצאות של מרצים אורחים  -מומחים בתחומים שונים,
הרצאות של בוגרות בית הספר ,ומצגות של הסטודנטים שמשתתפים בקורס.
במקביל לסילבוס ,מתקיימים בכיתה דיונים בנושאים אקטואליים בבריאות הציבור.
אחת המטלות בקורס היא כתיבת ערך רלוונטי לוויקיפדיה.
מטלות:
 .1נוכחות בהרצאות והשתתפות בכיתה – 30%
 .2עבודה סמינריונית (מצגת או בכתב)  /כתיבת ערך לוויקפדיה 70% -
תוכנית הקורס:
שבוע

מס'
הרצאה

תאריך

מרצה

נושא

1

1

 03/03/2016הפסקות היריון בישראל

2

2

 10/03/2016וויקפדיה

3

3

 17/03/2016אימוץ ילדים אצל מוסלמים בישראל

דר' רוזנפלד
עו"ד דרור לין
דר' רוזנפלד  +אמירה

4

X

24/03/2016

חופשת פורים

XXX

5

4

31/03/2016

דיכאון אחרי לידה – טיפול באמנות

דר' רוזנפלד  +אפנאן

6

5

 07/04/2016מחלות שמועברות במגע מיני – STD's
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7

6

14/04/2016

אונקולוגיה גינקולוגית

דר' יהודה בן-דוד

8

X

21/04/2016

חופשת פסח

XXX

9

X

28/04/2016

חופשת פסח

XXX

10

7

 05/05/2016גיל המעבר  /סרטן שד

11

8

12/05/2016

12

9

 19/05/2016וויקפדיה  -מצגות

13

10

 26/05/2016עבודת משמרות וליקויי פריון  +מצגת

14

X

 02/06/2016כנס בית ספרי  /יום הסטודנט

15

11

 09/06/2016שלוש מצגות  +משוב

דר' רוזנפלד

16

12

 16/06/2016מספר מחזור טיפול  – IVFאמינות הדיווח

דר' רוזנפלד

דר' רוזנפלד

יום העצמאות

XXX
עו"ד דרור לין
דר' רוזנפלד
XXX

ספרות:
השנתון הסטטיסטי לישראל ,מס'  ,53שנת 2002
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פרק  – 3תנועה טבעית
פרק  – 6בריאות
מצב הבריאות בישראל
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
בריאות ורווחה של נשים בישראל ,נובמבר 2000
רוויטל גרוס ,שולי ברמלי-גרינברג
ג'וינט – מכון ברוקדייל
בריאות נשים בישראל ,אוקטובר 2000
אניקה יפרח
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
גינקולוגיה אונקולוגית

חנוך לבבי  -עורך

קבוצת אאורה

גיל המעבר

ברי קפלן  -עורך

קבוצת אאורה
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חקיקה ביזמת ההסתדרות החדשה לקידום ושיפור מעמד האישה העובדת

אפרים זילוני

 ההסתדרות החדשה,האגף המקצועי
Sexually Transmitted Diseases in Women and Neonates
Michael Dan
2001

9. A population-based prospective cohort study of personal exposure to magnetic fields during pregnancy
and the risk of muscarriage.
De-Kum Li
Epidemiology 2002; 13: 9 - 20.
10. Familial history of cancer, oral contra-ceptive use, and the risk of ovarian cancer.
Gail R Walker
Am J Obs Gyn 2002 I Vol 186
11. Costing the cascade: Estimating the cost of obstetric intervention in childbirth using population data.
Saly K Tracy
BJOG Aug 2003, Vol 110, No:8, pp:717 - 24
12. Relationship between bone mineral density and incident vertebral fracture risk with raloxifen therapy. S
Sarker J Bone Miner. Res. 2002; 17: 1 - 10

050-565-3236 דרור לין
050-788-7631 בורנשטיין
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