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סילבוס  :פרקים נבחרים ויישומיים בבריאות הציבור בישראל
תוכנית מוסמך
קורס מספר1 :ב 286.4520
מרצה :ד"ר מיכל כהן-דר
מרצה אורח :מר יאיר עמיקם סמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים  ,משרד הבריאות
יעדי הקורס :
להקנות הבנה ויכולת בנושאים הבאים :
 .1הכרות עם מערכות בריאות הציבור והרפואה המונעת.
 .2החלטות מרכזיות בבריאות הציבור בארץ תהליך קבלת החלטות
 .3הכרת תפקידי האחראים במערכות בריאות הציבור בארץ.
 .4בריאות הציבור – הלכה למעשה – שיפור איכות מי שתייה  ,פיקוח על המזון אתור אוכלוסיות בסיכון,
בניית תכניות התערבות בהתאם ,חקירה אפידמיולוגית כבסיס לקבלת החלטות
מבנה הקורס:
שתי שעות אקדמיות שבועיות בימי רביעי בין השעות 18:00-20:00
דרישות הקורס :
 .1נוכחות
 .2מבחן בית
 .3ציון עובר

מרכיבי הציון:
10%
90%
65%

תוכנית הקורס :
נושא ההרצאה

תאריך

מבוא לבריה"צ – בריה"צ עקרונות ושיטות  ,בריה"צ ורפואה מונעת,
מגמות באפדימילוגיה ובריה"צ  ,מקורות מידע ,אסוף נתונים  ,אתיקה
ומדיניות בריה"צ .מבנה מערכת הבריאות

02.3.16

עקרונות הרפואה המונעת  :מדיניות סינון וגילוי מוקדם  ,רמות
המניעה השונות ובהתאם תכניות סינון והתערבות

09.03.16
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בריה"צ בישראל – מערכת הבריאות בישראל  ,חוק ביטוח בריאות
ממלכתי  ,תכנון  ,ארגון והערכה של שרותי בריאות
16.03.16
ניהול אירועים חשיפה/תחלואה בבריאות הציבור,
(ניתוח אירועי וירוס הקורונה ,הערכות לאבולה)

30.03.16

ניהול סיכונים בבריאות הציבור
נוהל אישה הרה –הריון בר סיכון

06.04.16

מדדי תחלואה ותמותה בארץ ובהשוואה לשוק האירופאי המשותף
()OECD

13.04.16

אתור אוכלוסיות בסיכון ובנית תכניות התערבות בהתאם  ,אי
שוויוניות בבריאות  ,צמצום פערים בבריאות ,תמותת תינוקות ומדדי
תחלואה לפי מצב סוציואקונומי

18.05.16

מחלות זואונוטיות/חקירה אפידמיולוגית
25.05.16
המגפה של המאה ה21-

01.06.16

התנהגות בריאותית  :סגנון חיים  ,השפעה על מחלות ספציפיות ,
שינוי אורח חיים  :גמילה מעישון  ,תזונה נבונה  ,פעילות גופנית

08.06.16

התקשורת בבריאות הציבור מר יאיר עמיקם סמנכ"ל הסברה ויחסים
בינלאומיים  ,משרד הבריאות

15.06.16
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ספרות :
)maxcy-Rossenau-Lastמהדורה ) 1) Public Health And Preventive Medicine)15
פרקים  1-5 :עמ' 1-54
 74-78עמ' 1215-1284
 60,61,68,71עמ' 1041-1070
1153-1160
1185-1184
55-62
6
1285-1302
79
)" (2אפידמיולוגיה" – פרופ' ברוך מודן
) (3חוק ביטוח בריאות ממלכתי
) (4חוק זכויות החולה
פקודת בריאות העם

)(5
מים

 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתיה) תשל"ד – 1974
 תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה) תשמ"ג – 1983
 תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) תשנ"ב – 1992
 תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה) תשנ"ה – 1995
שפכים
 כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה) תשמ"א – 1981
 תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים ) תשנ"ב – 1992
רישוי עסקים
 חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968
 תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק) תשל" – 1969
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 תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר ,דגים ,עופות ומוצריהם) תשל"ב – 1971
 תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון) תשל"ב – 1972
 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון ) תשל"ד – 1973
 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) תשנ"ד 1994-
 תקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים ) תשס"א – 2001
 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) תשמ"ג – 1983
 תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקיטנות ומחנות נופש )תשל"ו – 1975
 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם ) ,תשנ"ג – 1992
 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה) ,תשנ"ט – 1999
מזון
 פיקוח על מצרכים ושירותים  :מזון – ייצור וייבוא צו הפיקוח על מצרכים ושרותים וייצור
מוצרי מזון תשל"ו – 1975
 ייצור שיווק והחסנה – צו פיקוח על מצרכים ושרותים ( הסחר במזון  ,ייצורו
והחסנתו ) תשכ"א 1960
תכנון ובנייה
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
 תקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970
מניעת עישון
 חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים )תשמ"ד1984-
 דו"ח שר הבריאות בנושא העישון 2009
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