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  כותרת עבודת הדוקטורט: .6

 עבודת הדוקטורט: נושא
 התערבות מותאמת תרבות למניעה וטיפול בדיכאון לאחר לידה בקרב נשים בדואיות בנגב.

 ניהאיה דאוד מנחה: פרופ' 
  

    

 משרה(. היקףו תפקיד, יש לציין דרגה .)לפי שנים בהווהו מקומות עבודה אחרים בעבר. 7

08.2020-
 ממשיכה

חוקרת ומנהלת 
 תוכנית אם לאם 

 

לחקר וקידום בריאות האישה, אוניברסיטת בן המרכז 
 גוריון בנגב.

 
09.2020-
 ממשיכה

Urban Health Solutions, Li Ka  MAP Centre for דוקטורט -פוסט
Shing Knowledge Institute, Michael’s Hospital, 
Unity Health Toronto, Toronto, ON, Canada 
Advisor: Prof. Patricia O’Campo 

 
המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה,  אפידמיולוגית  2019-2020

 משרד הבריאות. 
 

2019-2020 
 

המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  דוקטורט-פוסט
 מנחה:פרופ' ניהאיה דאוד.

 
, רהט-מרכז בריאות האישה והמרכז לרפואה יועצת  מנהלת סיעוד 05.2015-10.2019

 שירותי בריאות כללית, מחוז דרום.
 

, הפקולטה למדעי סיעודהמחלקה לקורס אפידמיולוגיה,  עוזרת הוראה  2015-2017
 גוריון בנגב.-בריאות, אוניברסיטת בן

 
 ,Royal Victoria Hospital, McGill University חוקרת  01.2013-09.2014

Montreal, Canada. 
 

אות לרפואה ראשונית )כסייפה ורהט(, מכבי שירותי מרפ מנהלת סיעוד 2003-2012
 בריאות, מחוז דרום.

 
 מחלקת תינוקות, המרכז הרפואי  האוניברסיטאי סורוקה אחות 2002-2005

 
2000-2002 

 
 מחלקה פנימית, המרכז הרפואי  האוניברסיטאי סורוקה אחות

 

 פרסים:. מלגות ו9

 שנה
 

סוג 
 המלגה/פרס

 

 מטעם

-מלגת פוסט 2019
 דוקטורט

דוקטורט לדוקטורנטים מצטיינים, ב"ס קרייטמן -מענק פוסט
 ₪( 30.000למחקרים מתקדמים )

 
מלגה  2019-2014

לדוקטורנטים 
 מצטיינים

מלגת צין לדוקטורנטים מצטיינים, ב"ס קרייטמן למחקרים 
 מתקדמים

 ₪( 248,400)סה"כ  
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ר בין מאפיינים מכבי שירותי בריאות, עבור המחקר: "הקש מלגה 2008-2010
 דמוגרפים בקרב נשים בדואיות בנגב".-משפחתיים וסוציו

 
פרס עובד  2007

 מצטיין
 

 מכבי שירותי בריאות 

 

 מענקי מחקר:. 10

 שנה
 

סוג 
 המלגה/פרס

 

 מטעם

 
 2022נובמבר 

 
 מענק מחקר 

 
The Two Lilies Fund. Proposal: “Mom-to-Mom in the 
Bedouin community of the Negev.” Awarded $20,000. 

 מענק מחקר עבור תוכנית אם לאם באוכלוסייה הבדאית
 ופרופ' ג'ולי צוויקל זיאדנה-ד"ר סמירה אלפיומיחוקרות: 

 
 

 2022נובמבר 
 

 מענק של המדען הראשי למחקרים מצוצמים מענק מחקר 
איתור מקוון ,הפנייה לטיפול , עוברות את זה ביחדנושא המחקר: "
בריאות הנפש של נשים המתמודדות עם מצוקה  ושימוש בשירותי

 ."סב לידתית
 ש"ח  24,804סכום המענק: 

זיאדנה, ד"ר ורד בר, -חוקרים: ד"ר רנה בינה, ד"ר סמירה אלפיומי
 ד"ר ענבל ראובני וד"ר גלית נויפלד 

 
  מענק מחקר  2022-2021

The Two Lilies Fund. Proposal: “Mom-to-Mom in the 
Bedouin community of the Negev.” Awarded $25,000. 

 
 ₪( 20,000קרן בריאה ) סה"כ  מענק מחקר  2021-2020

עבור תוכנית אם לאם באוכלוסייה הבדואית, המרכז לחקר וקידום 
 גוריון בנגב -בריאות האישה, אוניברסיטת בן

 
 ₪( 204,000משרד המדע הטכנולוגיה והחלל ) סה"כ   מענק מחקר 2019-2017

עבור התיזה של הדוקטורט: התערבות מותאמת תרבות למניעה 
 וטיפול בדיכאון לאחר לידה בקרב נשים בדואיות בנגב.

 
 ₪( 21,000המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ) סה"כ  מענק מחקר  2009

דמוגרפים -עבור מחקר: "הקשר בין מאפיינים משפחתיים וסוציו
 בקרב נשים בדואיות בנגב".

 
 

 :רשימת הקורסיםפעילות אקדמית ו. 11

 

, הפקולטה למדעי סיעודהמחלקה לקורס אפידמיולוגיה,  עוזרת הוראה  2015-2017
 גוריון בנגב.-בריאות, אוניברסיטת בן

 
  אחרת:  פעילות אקדמית

 הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים
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נתיבים מסבירים לקשר  הודא אבו עליון, תואר שני בבריאות הציבור. נושא התזה " 2020-2022
רב נשים בדואיות בנגב בישובים המוכרים בין אנמיה לבין דיכאון לאחר לידה בק

גוריון -לעומת הישובים הלא מוכרים", המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן
 בנגב.

פרופ' ניהאיה דאוד(-תהערה: התיזה הזו חלק מעבודת הדוקטורט שלי )מנחה ראשי  
 

2020-
 ממשיכה

ערבות לנטילת נור אלסייד, תואר שני באפידמיולוגיה. נושא התזה " תוכנית הת
תוסף ברזל בהריון והערכת השפעתה על הפחתת אנמיה אחרי הלידה בקרב נשים 

גוריון בנגב.-בדאיות", המחלקה לאפידמיולוגיה, אוניברסיטת בן  
פרופ' ניהאיה דאוד(-הערה: התיזה הזו חלק מעבודת הדוקטורט שלי )מנחה ראשי   

 
 
 
 

 בדיקת מאמרים עבור כתבי עת אקדמיים 

Women’s Health 

BMC Pregnancy and Childbirth 

International Journal of Health Services 

International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 

 

 וכינוסים מדעיים רשימת פרסומים. 12

כל הפרטים  ציון תוךם )מן המוקדם אל המאוחר(. ערוך את הפרסומים לפי סדר פרסומנא ל

נא להפריד בין הפרסומים שראו אור עד הדרגה הנוכחית לבין הפרסומים  לרבות מספר העמודים.

 שראו אור מאז אישור הדרגה הנוכחית.

 

 רשימת פרסומים מדעיים:

 

 מאמרים שפורסמו .א

1.  Rena Bina, Saralee Glasser, Mira Honovich,  Yona Ferber, Samira Alfayumi-Zeadna. 

“The role of organizational factors in nurses' perceived preparedness to screen, 

intervene and refer in cases of suspected postpartum depression”.  

International Journal of Environmental Research and Public Health (IF: 4.63, 

Category of “Public, Environmental and Occupational Health, 45/182, Q1). 

 
2.  Daoud, N., Carmi, A., Bloton, R., Cerdan Torregrosa, A., Neilsen, A., Alfayumi-

Zeadna, S., Edwards, C., Vives Cases, C., Sanz, B., Osuilleabhian, F., Salazar, M. 

(2022). "Promoting anti-violence positive masculinities: a multi-country concept 

mapping study".  

Journal of Interpersonal Violence (IF: 2.621, Family studies, 17/46, Q1). 
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3.  Alfayumi‐Zeadna, S., O’Rourke, N., Azbarga, Z., Froimovici, M., Daoud, N. 

“Temporal stability of responses to the Edinburgh Depression Scale during 
pregnancy and postpartum by Bedouin mothers in southern Israel”. 
International Journal of Environmental Research and Public Health (IF:4.63, 

Category of “Public, Environmental and Occupational Health, 45/182, Q1). 

 
4.  Alfayumi‐Zeadna, S., Gnaim-Abu Touma, L., and Weinreich, M., O’Rourke N. " 

COVID-19 and Mental Health of Minority Arab Higher-Education Students in Israel: 

Social, Economic, and Academic Factors".  

International Journal of Environmental Research and Public Health (IF: 4.63, Public, 

Environmental and Occupational Health, 45/182, Q1). 

 
5.  Mejia-Lancheros, C., Alfayumi-Zeadna, S., Lachaud, J., O’Campo, P., Gogosis, E., 

Thulien, N., Stergioupoulos, V., and Hwang, S.W. "The health and socio-economic 

well-being of adults with a history of chronic homelessness and serious mental 

disorders during the COVID-19 pandemic: a qualitative descriptive study." 

Health and Social Care in the Community 10.1111/hsc.13826. Advanced online 

publication. Doi: 10.1111/hsc.13826. (IF: 2.395, Public, Environmental and 

Occupational Health, 150/392, Q3). 
 

6.  Alfayumi‐Zeadna, S., Zeadna, A., Azbarga, Z., Zoabi-Salman, L., Froimovici, M., 

Alkatnany, A., Grotto, I., and Daoud, N. "A non-randomized controlled trial for 

reducing postpartum depression in low-income minority women at community-

based women’s health clinics". Maternal and Child Health Journal, 26(8), 1689–

1700. Doi: 10.1007/s10995-022-03434-1. (IF: 2.319, Public, Environmental and 

Occupational Health, 121/182, Q3; Obstetrics and Gynecology, Q1). 
 

7.  Alfayumi-Zeadna, S., Bina, R., Levy, D., Merzbach, R., and Zeadna, A. (2022). 
"Elevated perinatal depression during the COVID-19 pandemic: A national study 
among Jewish and Arab women in Israel". Journal of Clinical Medicine, 11(2), 349. 
Doi: 10.3390/jcm11020349 (IF: 4.964, General Medicine, 50/329, Q1).  
 

8.  Soukhov, E., Karavani, G., Szaingurten-Solodkin, I., Alfayumi-Zeadna, S., Elharar, 

G., Richter, D., Wainstock, T., Zeadna, A., Levitas, E. and Har-Vardi, I. (2022). 

"Prediction of embryo implantation rate using a sole parameter of timing of 

starting blastulation." Zygote, 30(4), 501–508. doi: 10.1017/ S0967199421000952. 

(IF: 1.818, Reproductive biology, 183/194, Q4).  
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9.  Alfayumi-Zeadna, S., Froimovici, M., Rourke, N.O., Azbarga, Z., Okby-Cronin, R., 

Salman, L., Alkatnany, A., Grotto, I., and Daoud, N. (2021). "Direct and indirect 

determinants of prenatal depression among Arab-Bedouin women in Israel: The 

role of stressful life events and social support." Midwifery. 96:102937. doi: 

10.1016/j.midw. 102937. Epub 2021 Feb 15. PMID: 33667825. (IF: 2.640, Nursing, 

30/125, Q1) 

 
10.  Daoud, N., Alfayumi-Zeadna, S., Tur-Sinai, A., Geraisy, N., and Talmud, I. (2020). 

"Neighborhood disorder and inequalities in anxiety among Palestinian-Arab and 

Jewish women in Israel." International Journal for Equity in Health, 19(1):218. doi: 

10.1186/s12939-020-01339-5. (IF: 4.700, Public, Environmental and Occupational 

Health, 42/182, Q1). 
 

11.  Bar, G., Harlev, A., Alfayumi-Zeadna, S., Zeadna, A., Bord, I., Har-Vardi, I., 

Lunenfeld, E., and Levitas, E. (2020). "Recurrent implantation failure: which 

patients benefit from endometrial scratching prior to IVF?" Archives of gynecology 

and obstetrics, 301(3), 817–822.  doi: 10.1007/s00404-019-05424-1. (IF: 2.493, 

Obstetrics and Gynecology, 58/85, Q3). 
 

12.  Alfayumi‐Zeadna, S., Froimovici, M., Azbarga, Z., Grotto, I., and Daoud, N. (2019). 

"Barriers to postpartum depression treatment among indigenous Bedouin women 

in Israel: A focus group study." Health and Social Care in the Community; 

27(3):757-766. (IF: 2.395, Public, Environmental and Occupational Health, 118/182, 

Q3). 
 

13.  Daoud, N., Alfayumi-Zeadna, S., Jabareen, and Y.T. (2018). "Barriers to health care 

services among Palestinian women denied family unification in Israel." 

International journal of health services: planning, administration, evaluation, 48(4), 

776–797. doi: 10.1177/0020731418783912. (IF: 1.851, Health policy & Services, 

75/88, Q4). 
 

14.  Alfayumi-Zeadna, S., Kufman-Shriki, V., Lauden, A., Zeadna, A., and Shohm-Vardi, 

I. (2015). "The association between socio-demographic characteristics and 

postpartum depression symptoms among Arab Bedouin women in the Negev, 

southern Israel." Depression and anxiety, 32(2), 120–128. doi: 10.1002/da.22290. 

(IF: 8.128, Psychiatry, 21/155, Q1). 
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 מאמרים שהוגשו  .ב
 

1.  Mesquita, A., Costa, R., Bina, R., Cadarso-Suárez, C., Gude, F., Díaz-Louzao, C., 

Dikmen-Yildiz, P., Osorio, A., Mateus, V., Domínguez-Salas, S., Vousoura, E., Levy, 

D., Wilson, C.A., Contreras-García, Y., Carrasco-Portiño, M., Saldivia, S., 

Christoforou, A., Hadjigeorgiou, E., Felice, E., Buhagiar, R., Hancheva, C., Ajaz, E., 

Uka, A., Alfayumi-Zeadna, S., Motrico, E., Wilson, C., Contreras-García, Y., Saldivia, 

S., Christoforou, A., Hadjigeorgiou, E., Felice, E., Buhagiar, R., Hancheva, C., Ajaz, E., 

Uka, A. and Motrico, E. "Impact of Governmental responses to COVID-19 pandemic 

on perinatal mental health: Evidence from 12 countries." 

Submitted to: Nature Human Behaviour (IF: 13.66, Multidisciplinary Sciences, 3/73 

Q1).  

(Manuscript under review) 
 

 מאמרים בשלבי כתיבה .ג
 

1.  Alfayumi‐Zeadna, S., Abu-Ghalion, H., Azbarga, Z., and Daoud, N. "Perinatal 
anemia, and women's postpartum depression: a population-based study from 
recognized and unrecognized villages." 
 

2.  Alfayumi‐Zeadna, S., Perri, M., Woodhall-Melnik, J., Kirst, M., Douglin, M., 
Monette, C., Reiser, C., and O'Campo, P. " Housing First theory of change: 
qualitative data on participant experiences from the At Home/Chez Soi national 
study, Toronto, Canada." 
 

3.  Abu Rabia, R., Alfayumi‐Zeadna, S., Hendel, T., Kagan, I. Perceived Barriers and 
challenges to promoting health behaviors among Bedouin women in Southern 
Israel: A qualitative study.  
 

4.  Alfayumi‐Zeadna, S., Alsaeed, N., Azbarga, Z., and Daoud, N. "Community-based 
intervention for reducing anemia among minority low-income pregnant and 
postpartum women: a longitudinal study." 
 

5.  Daoud, N., Alfayumi-Zeadna, S. "Intimate partner violence and health among 
women from different ethnonational groups."  

 
6.  Bina, R., Levy, D., and Alfayumi-Zeadna, S. (2022). "The role of social, communal, 

and professional resources in women’s positive and negative adaptation in the 
perinatal period during the COVID-19 pandemic." 
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7.  Friedmann, E., Weiss-Sidi, M., Abu Siam, S., and Alfayumi‐Zeadna, S. "Use of social 
marketing principles as a basis for campaigns to change attitudes toward 
postpartum depression treatment among Jewish and Muslim women in Israel". 
 

8.  Tiago Miguel Pinto1, Raquel Costa, Ana Mesquita, Pelin Dikmen-Yildiz, Ana Osorio, 
Vera Mateus, Sara Domínguez-Salas, Eleni Vousoura, Rena Bina, Drorit Levy, 
Samira Alfayumi-Zeadna, Claire A Wilson1, Yolanda Contreras-García, Sandra 
Saldivia, Andri Christoforou, Eleni Hadjigeorgiou,  Ethel Felice, Rachel Buhagiar,  
Emma Motrico & the RISEUP-PPD Study Group. Disparities in perinatal mental 
healthcare during the COVID-19 pandemic: Data from 10 countries. 
 

9.  Ezra, U., Zeadna, A., and Alfayumi‐Zeadna, S., Har-Vardi, I. (2022). "Frozen 
embryo transfer (FET) cycle treatment outcome: natural versus artificial 
preparation of the endometrium." 
 

 

  מחקרים בתהליך .13

 
1. "Mom-to-Mom in the Bedouin community of the Negev, an intervention for 

addressing the needs of new mothers." Alfayumi-Zeadna, S., and Cwikel, J. 
Expected date of completion: 2023-2024. 

 
 

2. "Getting through it together: women’s experiences with online screening and 
mental health care utilization for perinatal mood and anxiety disorders." 
Bina, R., Alfayumi-Zeadna, S., Neufeld Kroszynski, G., Bar, V. and Reuveni, I. 
Expected date of completion: 2023. 

 
3. “The impact of a peer group on residents’ sense of wellbeing and belonging 

during Covid-19 pandemic”. Shimrit Yaniv, Samira Alfayumi-Zeadna, Vered 
Klaitman-Mayer, Atif Zeadna. Expected date of completion: 2023. 
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2022 9th Word Congress on Women’s Mental Health (IAWMH2022). 

November 6-9, 2022, in the MECC, Maastricht, the Netherlands.  

“An Intervention for Reducing Postpartum Depression in Low-Income 

Minority Women at Community-Based Women’s Health Clinics”. 

Oral presentation (Zoom). 
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2022 CAEH22, 2022 National Conference on Ending Homelessness, 

November 2-4, 2022, in Toronto, Canada. 

“Using Qualitative Analysis and the Housing First Theory of Change to 

Assess housing Stability, Healthcare Services, and Social Support: 

Gender-Based Analysis of Data from the At Home/Chez Soi Study". 

 (Oral presentation). 

 

2022  Gynecology Obstetrics and Women’s Health. May 26-26, 2022, 

Amsterdam, Netherlands.  

“A Non-Randomized Controlled Trial for Reducing Postpartum 

Depression in Low-Income Minority Women at Community-Based 

Women’s Health Clinics”. (Oral presentation). 

 

2022 

 

International Mother's Mental Health Day, 12/9/2022 

Postpartum depression screening and treatment among Arab women in 

Israel. (Oral presentation). 

 

2022 International webinar: How do corporations, cooperatives, and 

communities deal with COVID-19? 10. May.2022, “The impact of 

COVID-19 Pandemic on the Mental Health of minority Higher-

Education Students: Relation between Economic, Health and Academic 

Factors, and Mental Well-Being”. (Oral presentation). 

 

למדיניות הבריאות . 14-הכנס השנתי ה 2022  

The Israel National Institute for health policy research , 30.3.2022 

סיקור אלימות זוגית במערכת הבריאות וקבלת מידע על דרכי התמודדות עם אלימות זוגית 

)פוסטר(בזמן מגפת הקורונה   

 

2022 Society for Social Work and Research 26th Annual Conference - Social 

Work Science for Racial, Social, and Political Justice. 12-16.Jan.2022, 

Washington. e-poster. “Social Inequity in Maternal Mental Health: The 

Case of the COVID-19 Pandemic in Israel” 

 

02.2021 The 52nd Annual Conference of the Israeli Sociological Society, Ashkelon, 

Israel.  

"Direct and indirect predictors of prenatal depression and barriers to mental 

health services among Bedouin women living in recognized and unrecognized 
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villages."  

 

04. 2020 The 28th European Congress of Psychiatry, Madrid, Spain. "Examining the 

effectiveness of a culturally appropriate intervention to reduce postpartum 

depression among Bedouin women in southern Israel."  

 

 

01.2020 QMED, The 26th Israel Society for Quality in Healthcare Conference, Tel-

Aviv. "The effectiveness of a culturally appropriate intervention to reduce 

postpartum depression among Bedouin women in southern Israel."  

 

11.2018 The Sixth Meir Conference on Innovation, Research and Development. 

"Barriers to postpartum depression treatment: A comparative study among 

minority Bedouin Arab women from recognized and legally unrecognized 

villages in southern Israel." 

 

5.2018 Regional Medical Quality Conference, Clalit Health Services, Research and 

Development. “Barriers to postpartum depression treatment: A comparative 

study among minority Bedouin Arab women from recognized and legally 

unrecognized villages in southern Israel.” 

 

5.2018 Israeli Fertility Association (Ayala) Conference, Tel Aviv, Israel. "Frozen 

embryo transfer (FET) cycle treatment outcome: natural versus artificial 

preparation of endometrium."  

 

6.2017 Public Health Conference, Tel Aviv, Israel. "Barriers to Treatment of 

Postpartum Depression among Arab Bedouin Women in Southern Israel: 

findings from a focus group study."  

 

5.2012 Public Health Nurses Conference, Southern District, Ministry of Health, Beer 

Sheva, Israel. "The association between family, birth, and socio-demographic 

characteristics and postpartum depression among Arab Bedouin women."  

 

5.2012 Prenatal mental health conference. The Knesset, Jerusalem, Israel. "Risk 

factors for postpartum depression among Arab Bedouin women in the Negev, 

southern Israel.”  

 

12.2010 The Third Conference for Arab population Health in the timeline, Nazareth, 

Israel. "The association between family, birth, and socio-demographic 

characteristics and postpartum depression among Arab Bedouin women in the 

Negev, southern Israel." 
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 ארגון כינוסים מדעיים. 15

 יום עיון בנושא אלימות נגד נשים ודיכאון אחרי לידה 2019
 גוריון בנגב -המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן

נטים וצוות המחלקה לבריאות קהל: אחיות טיפת חלב מחוז דרום, סטוד
 הציבור. 

 

 פרופיל מדעי. 16

כעובדת בריאות מנוסה שגדלה בכפר בדואי לא מוכר, הקדשתי את הקריירה האקדמית 

בעוד  והמקצועית שלי לקידום בריאות וצמצום פערי בריאות בקרב האוכלוסייה הבדואית.

אפידמיולוגיה חברתית,  שההתמקדות האקדמית הכללית שלי בחמש השנים האחרונות כללה

גורמים חברתיים של בריאות וחסמים לשירותי בריאות ושירותים חברתיים, בריאות נשים 

 ההיית הקודמות והנוכחיות שליהמחקרית פעילויות ל ותוכניות התערבות. בהריון ואחרי לידה

ר באופן משמעותי על מדיניות הבריאות כאש והשפיע הזההמחקר ממצאי . תרומה משמעותית

 בהריוןנשים בדואיות לדיכאון  רותילא וציאו הנחיהמקבלי ההחלטות של משרד הבריאות ה

 ( שתרגמתי לערביתEPDSלידתי של אדינבורו )-סבואחרי לידה באמצעות סולם הדיכאון ה

 דואיות.בקרב נשים ב ותיקפתי אותו במהלך המחקר

חשוב ביותר. היה  לידתי-און סבדיכזיהוי החסמים העומדים בפני נשים בדואיות לטיפול בבהמשך 

 , ארגוניתית, משפחרמה אישית) ברמות שונותשופך אור על חסמים  ד המחקרים שביצעתיחא

 אבחון וטיפולומדיניות ציבורית( המשפיעים על  קהילתית, והנגשת שירותי בריאות בריאות

 לידתי.-סבדיכאון ב

תוכנית התערבות  תי, ערכלידתי-סבצמצום פערי בריאות בדיכאון בהתאם לתוצאות אלו, ולמען 

אשר כללה קבוצת  לידתי-דיכאון סבלהפחתת מסוגה בקרב נשים בדואיות ההתערבות הראשונה 

 .התערבות וקבוצת ביקורת

גוריון -במרכז למחקר וקידום בריאות האישה באוניברסיטת בןבמהלך העבודה שלי כחוקרת 

היא  "אם לאם" הבדואית. ה" לאוכלוסיישנקרא "אם לאםבנגב, לקחתי על עצמי פרויקט נוסף 

שנה המאתגרת הראשונה שלהן באמצעות בטריות  תלאימהושנותנת תמיכה תוכנית התערבות 

 בנוסף לבניית  וסדנאות בנושא בריאות האישה והורות חיובית.  ביקורי בית, שיחות טלפון וזום

הפרויקט קיבל שני , לידהקשרים אישיים עם רכזות מקצועיות המתמחות בבריאות נפשית סביב ה

מענקים וכרגע עובדים על הגשת הצעת מחקר לקול קורא "לתכנון והערכה של יישום תכנית 

   .משרד הבריאות-למדען הראשיערבית", מערכתית לצמצום פערים ואי שוויון בבריאות בחברה 

על  COVID-19מדינות, העוסק בהשפעה של  13 כוללבינלאומי ה מחקרכיום אני חוקרת שותפה ב

 נשים בהריון ולאחר לידה. 

מטופלים על הבריאות והרווחה של  הקורונה שפעתאת ה שבדקבמחקר פה , אני שותבנוסף לכך

 ה. אני גם מוביל, קנדהבטורונטו Housing Firstהמשתמשים בשירותי הסובלים ממחלות נפשיות 

 At Home/Chez Soi Housing First בתוכנית ההתערבות מחקר שבוחן את תיאוריית השינוי

 .קנדה והבדלי מגדר, בטורונטו
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ני מחקר איכותשיטות  רכשתי ידע ומיומנות בביצועדוקטורט, -במהלך לימודי הדוקטורט והפוסט

 שיטות סטטיסטיות מתקדמות באמצעותראיונות עומק, , כולל שימוש בקבוצות מיקוד, וכמותני

SPSSשיטות מעורבות כגון מיפוי מושגים , Concept Mapping-  ולאחרונה התחלתי להשתמש

 לניתוח איכותני.  NVIVO -תוכנתב

 

        


