
 

 

 

 

 הקואליציה למניעת עישון 

 מזמינה 

 31.5.21לכנס לציון היום הבינלאומי ללא עישון 
 

משנים נורמה 

 חברתית 
 

   https://bit.ly/3h4zUuX  :קישור לזום 
 

 
 על סדר היום: 

      , האגודה למלחמה בסרטן גב' דנה פרוסט  – דברי פתיחה 11:00-11:15

 , רשת ערים בריאות בישראלודר' מילכה דונחין 

, נציג  Michel Thierene MD, MPHדר' מישל טיראן  – ברכות 

 הסניף האירופי של ארגון הבריאות העולמי בישראל

 , החוג לסוציולוגיה, פרופ' גוסטבו מש –כיצד  –שינוי נורמה חברתית  11:15-11:45

 אוניברסיטת חיפה                    

 ,  פרייס- דר' שרון אלרעי – ן תפקידו של הרגולטור בשינוי נורמות עישו 11:45-12:05 

 שירותי בריאות הציבור,  משרד הבריאות  ראש                    

 לסביבות נקיות   עירונית תוכנית במסגרת , מעישוןגמילה  סיפור 12:05-12:15

  , עיריית אשדוד גב' הלן לחיאני  –מעישון                    

 נוערכניות חינוכיות כמנוף להשפעה ושינוי עמדות בקרב ילדים ובני ות 12:15-12:30

 , השירות הפסיכולוגי הייעוצי, משרד החינוך גב' אורלי אבינועם –                   

 הפסקה  12:30-12:45
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 :  משולחן האקדמיה  12:45-13:30

ת לגמילה מעישון בקרב קוהורט של גברים  שימוש בסדנאות ותרופו ▪

ביה"ס , נמארנה חמדא  מר  – המטופלים בקופות חולים שונות ערבים

,  דה דאויאופרופ' ניה  של הדסה והאוניברסיטה העברית לסיעוד

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

   –חוויות נשים הרות ולאחר לידה לגבי חשיפה לעישון כפוי בהריון מ ▪

  דוקטורנטית בית הספר לבריאות הציבור,  ,גב' מאיה רודנאי 

 והדסה   האוניברסיטה העברית

 –סקר בירור צרכים בקרב אנשי מקצוע בנושא גמילה מעישון בבני נוער  ▪

ויו"ר   ת, מקדמת בריאות בכירה, שירותי בריאות כלליטוב-ענתי יום גב' 

 האיגוד הישראלי למקדמי ומחנכי בריאות 

ידע, עמדות, ופרקטיקות של תמיכה במטופל בגמילה מעישון בקרב   ▪

, מאסטרנטית בבית הספר לבריאות גב' תמר רוזנברג -  רופאי שיניים

 והדסה  הציבור, האוניברסיטה העברית

 
 אג'נדה לקובעי מדיניות  –: פני עתיד בנושא  רב שיח 13:30-14:10

  בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטהדר' יעל בר זאב,  בהנחית       

ויו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון,    והדסה העברית

 ההסתדרות הרפואית בישראל

 :  משתתפים 

 המועצה הישראלית למניעת עישון יו"ר ,  עו"ד עמוס האוזנר

 המיזם למיגור העישוןמנכ"לית ,  גב' שירה כסלו

 מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית , מר פאתן גטאס

 אביב - , סגן מנהל אגף הפיקוח העירוני, עיריית תלמר שלמה שטיין

 דברי סיכום  14:10-14:15

 


