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 תכנית השתלמות באפידמיולוגיה ובריאות ציבור בחיות משק

 
 ביה"ס לרפואה וטרינרית והשו"ט מודיעים בזאת על פתיחתה של תכנית השתלמות באפידמיולוגיה של חיות משק. 

 
 .מודעה זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתאימה לגברים ולנשים כאחד 

 
 מי רשאי להגיש מועמדות לתכנית?

 בוגר לימודי רפואה וטרינרית בבית ספר מוכר בישראל או בחו"ל.
 

 תהליך הבחירה:
, רחובות, 21רינרית, ת.ד. ביה"ס לרפואה וט –לגב' ג'קי הירש  2/21/1721 -על המועמדים להגיש קורות חיים עד ה

. פניות המועמדים יעברו הערכה על ידי ועדה אשר תכלול את פרופ' איתמר ארוך, פרופ' אייל קלמנט, 00277מיקוד: 
 ד"ר תמיר גושן ופרופ' נחום שפיגל. המועמדים המתאימים עשויים להיות מוזמנים לראיון.

 
 מטרות ההשתלמות: 

 ת משק הכשרה בתחום אפידמיולוגיה של חיו .2
 רכישת ידע בביצוע תחקיר אפידמיולוגי והקמת מערכת ניטור תחלואה .1

 היכרות עם סוגי הממשק והגידול השונים בתחום חיות המשק בישראל .3
 היכרות עם המערכת הווטרינרית הממשלתית בתחום חיות המשק בישראל .4

 
 שנה. משך התכנית:

 
 15/12/2012-15/12/2013מועדי תחילת וסיום התוכנית: 

 
 פרופ' אייל קלמנט, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית בירושלים מנחה ומרכז התכנית:

 
 .peer-reviewedכתיבת מאמר בנושא אפידמיולוגיה של חיות משק לכתב עת מדעי שהנו חובות אקדמיות: 

 
 תקופת ההשתלמות.התכנית דורשת השקעת זמן מלא, חמישה ימים בשבוע, בכל  השקעת זמן נדרשת:

 
  מהלך תכנית ההשתלמות:

 השתלמויות בתחומים שונים, ע"פ הפירוט הבא: .2
 שבועיים השתלמות במעבדות מועצת הלול .א

 שבועיים הצטרפות בשטח לרופא בקר של 'החקלאית' .ב

 שבוע הצטרפות בשטח לרופא צאן של 'החקלאית' .ג

 שבוע הצטרפות בשטח לרופא צאן במגזר הבדואי .ד

 לרופא מחוזי של השירותים הווטרינרים שבועיים הצטרפות .ה

 שבועיים הצטרפות לרופא רשותי .ו

 התנסות בתחקור אפידמיולוגי: .1
 הצטרפות לתחקורי אירוע המבוצעים על ידי יועצים של 'החקלאית' בתחומים הבאים:

 יונקיה .א

 טפילים חיצוניים ובעיות עור .ב

 בריאות העטין .ג

 מחלות זיהומיות .ד

 צליעות .ה

 הזנה .ו
בכל אחד מהנושאים, יתלווה המשתלם לשני תחקורים, ויכתוב סיכום של לפחות תחקור אחד בכל נושא. 

 הסיכום ייכתב בהנחיית הרופא המתחקר ומנחה התכנית.
בנוסף, יתלווה המשתלם לחמישה ביקורים בתחום רפואת העדר המבוצעים במסגרת 'החקלאית', וישתתף 

 בקורס רפואת עדר המועבר ב'חקלאית'.
 תחקור התפרצות מחלה זיהומית: .3

 המשתלם יבצע יחד עם המנחה תחקור של התפרצות אחת לפחות ויכתוב דו"ח מסכם של ההתפרצות.
 בבקר בישראל. סקר זה כולל: O157:H7  E. coliבמהלך התכנית יבוצע סקר מקיף לנוכחות החיידק  .4

 .O157:H7  E. coliסיכום הספרות הידועה עד כה בנוגע לחיידק  .א

 בניית שאלון אפידמיולוגי ומילויו עם הרפתנים/מפטמים/ בוקרים. .ב

 סיכום הנתונים וניתוח סטטיסטי של התוצאות .ג

 הגשת דו"ח מסכם  .ד
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