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  286.4963קורס מספר  
 אפידמיולוגיה סביבתית""

 2022-2023,  גסמסטר ב',   שנה"ל תשפ"    18:00-20:00יום ה'  
 מגמה בריאות סביבתית ותעסוקתית –קורס חובה 

 

 MPH ,MD יהונתן דובנוב,ה: ד"ר מרצ
מבט הוליסטי לחשיפה  :יכולת לפענח נתונים בנושאים הבאיםולהקנות הבנה,  - מטרת הקורס

לבריאות הציבור, שיטות להערכת החשיפה והשפעות גורמי סיכון של זיהום הסביבתי הסביבתית וחשיבות 
מתודולוגית בפענוח נתוני תחלואה והערכת קשר  סוגיותסביבתיים לבריאות, סוגי מחקר באפידמיולוגיה סביבתית, 

הערכת סיכון בריאותי וסביבתי, מדיניות  ,עם גורמי סיכון סביבתיים, הכרת שימוש במערכות מיפוי הגיאוגרפיים
 זהירות מונעת והרגולציה בתחום בריאות וסביבה, דוגמאות של המחקרים בארץ ובעולם.

 (.Studies Caseניתוחי מקרה  ) ים גםכוללאשר שעורים  :סוג הקורס
 : מבוא לאפידמיולוגיהדרישות קדם

 (.Study Case - בכיתה שעות  שבועיות )הרצאות + ניתוחי מקרה 2 :מבנה הקורס
 דרישות הקורס:

  , לרבות בניתוחי מקרההשתתפות פעילה בשיעורים א. השתתפות בהרצאות:
 אמריקאית ב. בחינה:

 מרכיבי הציון  בקורס:
 20%)כולל השתתפות בשיעורים של ניתוחי מקרה(  השתתפות פעילה בהרצאות, 80% בחינה:

. במקרים אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרותהוראה בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.  בימי
 חת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה.פרטניים של קושי בפתי

 
יתקיים שיעור השלמה בשל מיעוט ימי לימודים בימי הי בסמסטר  12.04.22בתאריך  –לתשומת לב של סטודנטים 

 ב' תשפ"ב.
 

 תכנית הקורס:
 מרצה נושא ההרצאה שעות תאריך יום מס'

 02/03/23 ה  .1
18:00-
20:00 

אפידמיולוגיה סביבתית: מבט הוליסטי לחשיפה 
הסביבתית, מושגי יסוד, הגדרות, חשיבות לבריאות 

 הציבור.
 ד"ר י. דובנוב

 09/03/23 ה  .2
18:00-
20:00 

הגדרת סיכון סביבתי, שיטות לערכת החשיפה 
 למזהמים סביבתיים

 ד"ר י. דובנוב

 16/03/23 ה  .3
18:00-
20:00 

 –סביבתיים שיטות לערכת החשיפה למזהמים 
סביבתי: סיווג, -המשך, מערך מחקר אפידמיולוגי

בחירת משתנים סביבתיים ובריאותיים, פענוח 
 הקשר האפשרי

 ד"ר י. דובנוב

 23/03/23 ה  .4
18:00-
20:00 

סביבתי: סיווג, בחירת -מערך מחקר אפידמיולוגי
 משתנים סביבתיים ובריאותיים, פענוח הקשר 

 ד"ר י. דובנוב

 30/03/23 ה  .5
18:00-
20:00 

 ד"ר י. דובנוב סביבתי: המשך-מערך מחקר אפידמיולוגי

 ה .6
 

13/04/23 
18:00-
20:00 

פענוח הקשר האפשרי מודלים אפידמיולוגים 
 סביבתיים, שיטות ניתוח מרחבי

 ד"ר י. דובנוב

 20/04/23 ה .7
18:00-
20:00 

זיהום אוויר  –סביבתי -מערך מחקר אפידמיולוגי
 שונות.ותחלואה במחלות 

 ד"ר י. דובנוב
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 27/04/23 ה .8
18:00-
20:00 

תחלואה במחלות נשימתיות  –ניתוח מקרה 
ותפקודי ריאות ילדים באזור חדרה: מחקרים 

 תפקודי ריאות בילדים

 ד"ר י. דובנוב

 04/05/23 ה .9
18:00-
20:00 

נטל בריאותי של גורמי סיכון סביבתיים: זיהום 

   GBD WHO 2019  אוויר הערכת
 ד"ר י. דובנוב

 11/05/23 ה .10
18:00-
20:00 

דיון בנושא של נטל  GBD WHO 2019המשך 
 בריאותי של גורמי סיכון סביבתיים

הערכת סיכון בריאותי, שיטות ודוגמאות להערכת 
 הסיכון הבריאותי בארץ ובעולם

 ד"ר י. דובנוב

 18/05/23 ה .11
18:00-
20:00 

הערכת הסיכון הבריאותי באזור  –ניתוח מקרה 
חיפה: מורכבות, אי וודאות, קביעת מדיניות בריאות 

 על בסיס נתוני מחקר הציבור 
 ד"ר י. דובנוב

 01/06/23 ה .12
18:00-
20:00 

הערכת הסיכון הבריאותי  –ניתוח מקרה המשך 
הערכת סיכון גישות שונות של באזור חיפה: 

 בריאותי
 דובנובד"ר י. 

 08/06/23 ה .13
18:00-
20:00 

עיקרון זהירות מונעת, הערכת סיכון לבריאות 
 הציבור, רגולציה ומדיניות בתחום בריאות וסביבה

 ד"ר י. דובנוב

 15/06/23 ה .14
18:00-
20:00 

 פנדמיה של קורונה וזיהום אוויר חיצוני.
 קורסהסיכום  

 ד"ר י. דובנוב
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 סטודנט יקר, 

אין חובת פתיחת מצלמה. יחד עם זאת השתתפות פעילה    ZOOMבמידה ומתקיים שיעור מכוון בפורמט
 לציון הסופי. 20%בשיעורים, לרבות בשיעורי ניתוח מקרה, יכולה להוסיף עד 

 
אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה 

 ולקויות למידה:להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות 

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 
 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל
 

יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה  אם
 או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require 

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the Dean 

of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265   

 

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please meet with me 

to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester as possible. 
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