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התכנסות והרשמה

ברכות 
סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן 

מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב

רפואה מונעת בשירותי בריאות הציבור - הווה ועתיד 
פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

שינוי סביבת המזון 
פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה, משרד הבריאות 

דברי פתיחה - מבט קדימה על קידום הבריאות בישראל 
ד"ר אפרת אפללו מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות, משרד הבריאות

מושב ראשון: חדשנות בקידום בריאות

פרופ' דיאן לוין, מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות בשירותי בריאות כללית, יו"ר המועצה הלאומית 
לקידום בריאות במשרד הבריאות

 Innovations in Health Literacy: California Case Studies in Public Participation to
Reduce Health Disparities
Prof. Dean Schillinger MD Professor of Medicine, University of California San Francisco.
Chief, Division of General Internal Medicine.
Director, Health Communication Science Program.

פעילות גופנית
ד"ר ריקי טסלר, המחלקה לניהול מערכות בריאות, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת אריאל

הטמעת מושג המורכבות בקידום בריאות
ד"ר עדנה פשר, יו"ר ארגון עיר חכמה 

ד"ר בעז תדמור, ראש רשות המחקר של המרכז הרפואי רבין

הפסקה 

מושב שני: פרויקטים, מחקרים ויוזמות בבריאות דיגיטלית

קידום לאומי של טרנספורמציית בריאות דיגיטלית 
מר אסף פרקר, ראש תחום טכנולוגיות באגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

קהילות בריאות אינטרנטיות כשדה מקדם בריאות – פרקטיקה ומחקר במסגרת אתר "כמוני" 
ד"ר רוני אלרן ברק, ראש התוכנית לתזונה בריאות והתנהגות, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה
גב' תמי שיפטר, מנהלת מחלקת רשתות חברתיות, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

קידום בריאות דיגיטלית: לקחים מתכנית "סמס הפסק" לגמילה מעישון
פרופ' חגי לוין, בית הספר לבריאות הציבור, הדסה והאוניברסיטה העברית

הזדקנות בריאה - פתרונות חדשניים לאתגרים ותיקים  
 CDI NEGEV מר אופיר בן אבי, סמנכ"ל חברת

סיכום: ד"ר אפרת אפללו

ארוחת צהריים

http://lp6.me/UKuni  :להרשמה
* מצורפת מפת הגעה
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הכנס הלאומי השנתי ה- 20
על חינוך וקידום בריאות בישראל

דיגיטציה וחדשנות
בקידום בריאות

הכנס יתקיים ביום שני 9.12.19 
באולם אורן במרכז הכנסים ישראל יפה - שדרות רוקח 80 תל אביב

שירותי בריאות הציבור

http://lp6.me/UKuni



