
 
 

 שלום רב,
 

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות אפידמיולוגיה, אלקטיב בתחום הנדון: 
 

ת בחירה בשנה השישית בתחום האפידמיולוגיה, במרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד ותקופ 2-להלן הצעתנו ל

  .הבריאות

  :יםנושאי הסבב. 1

 של מחלות כרוניות. גיהאפידמיולו. 2  אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות . 1

ניתן להגיע גם לסבב קצר  .(8:00-16:00ה בין השעות -)ימי א שבועות 4מומלץ להגיע לסבב של  משך סבב הלימוד:. 2

 של שבועיים*. 

מונחי יסוד באפידמיולוגיה, ניהול וניתוח מושכל של מאגרי מידע, קריאה ביקורתית של  נושאי מפתח ללימוד:. 3

   ספרות מקצועית.

יתנסה בניהול ו קיים הסטודנט קובץ נתוניםבהתאם לנושא הסבב, יקבל  מטלה מוגדרת לביצוע ע"י הסטודנט:. 4

סקירת ספרות קצרה כרקע להכרת הנושא הסטודנט כן, יבצע  כמו .)בסיוע סטטיסטיקאי( הקובץמושכל של ובניתוח 

פה בסמינר לפני צוות -וכן יציג אותם בעל, מאמר ו/אובסוף התקופה הסטודנט יסכם את הממצאים בדוח הספציפי. 

 .מקצועי במרכז

, תוך התחשבות בתחומי העניין ים בהם עוסקים באותה עת במרכזיהרלבנט בהתאם לנושאיםתעשה  הנושאבחירת 

מאגרי המידע הקיימים ניתן ללמוד על , חורףבעונת הבתחום המחלות הזיהומיות,  ,לדוגמאכך . של הסטודנט

ניתן להתמקד בניטור לחילופין,  .בעל חשיבות הפיק מהם מידעוכיצד ניתן לתחלואה בשפעת  ניטורנטיים לבהרל

אפידמיולוגים, הבוחנים שכיחות נוגדנים למחלות מסוימות באוכלוסיה. -תחלואת מעיים זיהומית או בסקרים סרו

רישום שבץ מוחי, , סוכרתרישום , ניתן לבחור נושאים רלבנטיים בתחום רישום הסרטן -בתחום המחלות הכרוניות

)המתמקדים  סקרי בריאותסקרי תזונה )המתמקדים בהרגלי התזונה באוכלוסייה(, רישום לניתוחים בריאטרים, 

 . בשכיחות מחלות כרוניות והרגלי חיים בעלי השלכות על מצב בריאות( ועוד

מונחי יסוד באפידמיולוגיה  השבוע הראשון יוקדש להכרת מבנה המרכז הלאומי לבקרת מחלות, הזמנים: לוח. 5

והכרת הנושא הספציפי בו יעסוק הסטודנט )כולל סקירת ספרות קצרה(. השבועיים הבאים יוקדשו לניהול וניתוח 

 מושכל של מאגרי המידע, והשבוע האחרון יוקדש לסיכום הממצאים והצגתם.

 )אחד בכל נושא(. 2 זמנית:-מספר סטודנטים בו. 6

 הסטודנט: על ותשיראחראי יהטיוטור שם ה. 7

 בוקר.-ליטל קינן פרופ': אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות .1

 .אהרונה פרידמן: ד"ר אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות. 2

 

*סבב של שבועיים: המטלות יותאמו לסבב של שבועיים, ויכללו בעיקר הכרת הנושאים השונים במרכז הלאומי 

להוות פרק ל"רקע" במאמר(, בקרת נתונים, השתתפות בישיבות בנושאי לבקרת מחלות, סקירת ספרות )שיכולה 

 הרשמים השונים במרכז, וכד'.  

 



       
 ,בכבוד רב      

 
 רחל דנקנרפרופ'           
 המרכזמנהלת                                      

 
     


