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מטרת הקורס  -להקנות הבנה ויכולת בנושאים הבאים :פרדיגמה הסביבתית החדשה ,שינוים שחלו בשנים האחרונות
בהשפעות גורמי סיכון סביבתיים לבריאות ,שיטות להערכת החשיפה לגורמי סיכון אלה ,סוגי מחקר אפידמיולוגים-סביבתיים,
בעיות מתודולוגית בפענוח נתוני תחלואה והערכת קשר עם גורמי סיכון סביבתיים ,הכרת שימוש בפענוח מרחבי ( )GISוהערכת
סיכון בריאותי.
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נושא ההרצאה
אפידמיולוגיה סביבתית :מושגי יסוד ,הגדרות ,חשיבות
לבריאות הציבור
הערכת סיכון סביבתי
שיטות לערכת החשיפה הסביבתית
שיטות לערכת חשיפה למזהמים סביבתיים – "חשיפה
אישית" נגד "חשיפה קבוצתית או אזורית" (המשך)
מערך מחקר אפידמיולוגי-סביבתי – קלסיפיקציה ,בחירת
משתנים סביבתיים ובריאותיים ,פענוח הקשר האפשרי
מערך מחקר אפידמיולוגי-סביבתי – זיהום אוויר ותחלואה
במחלות סרטן
מודלים אפידמיולוגים סביבתיים ,שיטות ניתוח מרחבי,
מדדים של אסוציאציה מרחבית
תחלואה במחלות נשימתיות ותפקודי ריאות ילדים באזור
חדרה וחיפה – ניתוח מקרה תפקודי ריאות ואסטמה
בילדים
נטל בריאותי של גורמי סיכון סביבתיים :זיהום אוויר
ורעש ,הערכת סיכון בריאותי – סביבתי ,שיטות ודוגמאות
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להערכת הסיכון הבריאותי בארץ ובעולם
בין נתוני המחקר אפידמיולוגי סביבתי לבין מדיניות
 הערכת סיכון בריאותי ועיקרון זהירות:בריאות הציבור
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,סביבתי-מדיניות בריאות הציבור והערכת סיכון בריאותי
)עיקרון זהירות מונעת (המשך
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