
    

  

  גוריון בנגב- אוניברסיטת בן
  הפקולטה למדעי הבריאות

  ש גילפורד גלייזר"ע לניהולהפקולטה 
  

 המחלקה לניהול מערכות בריאות
  

  יום עיון בנושאהנכם מוזמנים ל

  מערכת הבריאות בראי סקרי משקי הביתמערכת הבריאות בראי סקרי משקי הביתמערכת הבריאות בראי סקרי משקי הביתמערכת הבריאות בראי סקרי משקי הבית
  

  16:30עד  8:30בין השעות  2012 באפריל 3, 'גיום ב

  בנגב גוריון-אוניברסיטת בן, דעי הבריאותפקולטה למה ,באולם גולדמן

  והרשמה התכנסות  8:30-9:00  

    המחלקה לניהול מערכות בריאות ,תובל-ר צחית סימון"ד :מנחה  9:00-9:30

  :ברכות

  הפקולטה למדעי הבריאות, משנה לדיקן למחקר ,ל פורגדור'אנג' פרופ

  גלייזרשם גילפורד - דיקנית הפקולטה לניהול על ,פיינס-איילה מלאך' פרופ

 ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות ,דן גרינברג' פרופ
  המחלקה לניהול מערכות בריאות ,רניחובסקי'דב צ' פרופ

   ]באנגלית[ הניסיון האמריקאי, היבטים תיאורטיים ואמפיריים - התנהגות משקי בית  9:30-10:15

Prof. Michael Grossman, The City University of New-York, The National Bureau of 
Economic Research  

                               ושביעות רצוןשימושים , הוצאות -  מערכת הבריאות בראי התנהגות משקי בית     10:15-10:45

  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, רניחובסקי'צ דב' פרופ

ת                                                                    הפוטנציאל עבור מערכת הבריאו - ס"מקורות הלמ  10:45-11:15

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשלתיהסטטיסטיקן ה, שלמה יצחקי' פרופ

פרספקטיבה בינלאומית                                                             - סקרים כבסיס למחקרים השוואתיים  11:15-11:45

  אביב-אוניברסיטת תל, אפשטיין-נח לוין' פרופ

  קשרי גומלין בין נתונים אדמיניסטרטיביים לבין סקרים  11:45-12:15

  מכבי שירותי בריאות, ה להערכה ולמחקרמחלקהמנהלת , ר נורית פרידמן"ד

  ארוחת צהריים  12:15-13:00

                                                                  חיסונים ובריאות השן    - המחקרסקרים בשירות   13:00-13:30

  לאעמק יזרעהאקדמית  המכללה, ר שוש שהרבני"ד

                                                    מדדים הקשורים להשמנת יתר בילדים  -  מידע כבסיס לתוכנית לאומית  13:30-14:00

  אשלים -וינט'עמותת ג, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, שריקי-מןופורד קא' גב

                                                                                         שכה המרכזית לסטטיסטיקהלנושאים שנחקרים בסקרי הבריאות של ה  14:00-14:30

 הלשכה המרכזית, דמוגרפיה ומפקדבכיר אגף מנהלת ו יתל"סמנכ, פנינה צדקה' גב

  לסטטיסטיקה 

  ההפסק  14:30-15:00

  בשירות המערכת משקי בית בישראל סקרי: דיון  15:00-16:00

  מכון ברוקדייל- וינט'ג- מאיירס ,ר ברוך רוזן"ד :מנחה

   :משתתפים

                 ריאותב ותהמכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיני, מנהל מדעי ,אליק אבירם' פרופ

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ממשלתיהסטטיסטיקן ה ,שלמה יצחקי' פרופ

   ,הראשימשרד הרופא , תכנון מדיניות בריאותלקת מנהל מכון כללית למחקר ומח ,ר רן בליצר"ד

  שירותי בריאות כללית                    

  המחלקה לניהול מערכות בריאות ,רניחובסקי'דב צ' פרופ: סיכום  16:00-16:30

  

  בנגב גוריון-וניברסיטת בןא, המחלקה לניהול מערכות בריאות, רניחוסקי'דב צ' פרופ: מרכזי יום העיון  

  בנגב גוריון-וניברסיטת בןא, המחלקה לניהול מערכות בריאות, תובל-צחית סימוןר "ד                     
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