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 2022אוגוסט, 

 

 2023, ג', תשפ"בסמסטר 

 : מהלכה למעשהאפידמיולוגיה
 14:15-15:45' דיום 

 

 moh.gov.il2lital.keinan@ דוא"ל:בוקר, -: פרופ' ליטל קינןמרצה

 

 מבנה הקורס

  בחירה, שתי שעות הוראה שבועיות, סמסטר ב'קורס. 

 שימו לב לתאריכים( הרצאות פרונטליות ומקוונות(.  

  ;העוקבתהרצאה ביושם מ)"הלכה"( ות ריענון כל נושא בהרצאלרוב מוצג הקורס בנוי מסדרת נושאים 
 )"מעשה"(.  

 

 מטרות הקורס

לגשר בין התכנים התיאורטיים שנלמדו במבואות לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר לבין יישומם בשטח ובחיי 
 היומיום באפידמיולוגיה ובבריאות הציבור. 
 בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים

 את המקורות להשגתו. לזהות את המידע הנדרש באירועים שונים בבריאות הציבור ולהכיר 

 .לנתח  מידע אפידמיולוגי קיים במטרה לענות על שאלות של מדיניות וצרכים בבריאות הציבור 

 .לקרוא באופן ביקורתי פרסומים מדעיים המהווים ראיות מדעיות לצורך קבלת החלטות 
 

 דרישות הקורס

 קורס החובה באפידמיולוגיה ושיטות מחקר סיום – דרישת קדם. 

 עם מצלמה  זאתמתבקשים לעשות  המשתתפיםשיעורים מקוונים ב. חובה ה"מעשה" היא מפגשיהנוכחות ב

מצלמה סגורה . פתוחה, מיקרופון זמין ובתנאים שמעודדים לימוד )ולא תוך כדי נסיעה או מילוי מטלה אחרת(

 .תיחשב כאי נוכחות בשיעור

 

 הערכת הקורס

  "מהציון 20% –נוכחות במפגשי ה"מעשה. 

  מהציון 80% –בשיעור האחרון לקורס טלה המסכמת במהשתתפות. 

 

 ספרות מומלצת

 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). 

 מאמרים רלבנטיים לתכני הקורס שיופצו במהלך הקורס  
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 :נתון לשינויים(ותוכנם )סדר השיעורים תכנית הקורס 

 נושא ההרצאה תאריך 

 מבוא  1.3.2023 1

 הרצאה ודוגמאות )הלכה( –תחלואה  (cluster)הערכת צביר  *8.3.2023 2

 ( תחלואה )מעשה(clusterהערכת צביר ) 15.3.2023 3

 )הלכה( הרצאה ודוגמאות –ל סרטן שמבחני סינון לגילוי מוקדם  22.3.2023 4

 של סרטן )מעשה( מבחני סינון לגילוי מוקדם 29.3.2023 5

 )הלכה( הרצאה ודוגמאות –מדדי איכות  19.4.2023 6

 )מעשה( מדדי איכות 3.5.2023 7

הרצאה ודוגמאות  –שיעורים ואומדנים של תפוצת מחלות, מדדי השפעה  10.5.2023 8

 )הלכה(

 שיעורים ואומדנים של תפוצת מחלות, מדדי השפעה )מעשה( 17.5.2023 9

 השלמות, הסבר לקראת המטלה המסכמת של הקורס 24.5.2023 10

 הרצאה ודוגמאות )הלכה( –חקירת התפרצות  31.5.2023 11

 חקירת התפרצות )מעשה( 7.6.2023 12

 מטלת סיום 14.6.2023 13

 )"זום"( *השיעורים בתאריכים המוצללים יהיו שיעורים מקוונים

 ,יםיקר יםסטודנט
 

ם זקוקים שבגינה אתכם ולקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודימי מכם אם יש ל
פון: , טלLDA@univ.haifa.ac.il :הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: דוא"ל לדיקנאט ואנא פנ, להתאמות

04-8249265. 
 

 פון:, טלmhait@univ.haifa.ac.il :לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: דוא"ל
04-8249022. 

 
אליי בשעות  ואנא פנ ,להנגשה בקורס יםזקוק םמכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת כםמי מ אם יש ברשות

 הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 

 ב  ה  צ  ל  ח  ה 


