המחלקה
לרפואת חירום
תואר שני ברפואת חירום
מוכנות ומענה למצבי חירום ואסון
Masters’ program
in Emergency Medicine
(M.EM) focusing on
emergency preparedness
and response

ללמוד מטובי המומחים ולהעשיר את הידע האישי והציבורי בתחום המענה למצבי חירום

מידע על המחלקה
התואר השני במחלקה לרפואת חירום עוסק
בפיתוח ידע בתחום ההיערכות והתגובה
למתארי חירום ,בד בבד עם שמירת קשר
הדוק עם הגופים הממונים על המענה לאירועים
אלו בישראל ובעולם .התכנית מיועדת לאלו
המבקשים להרחיב את ידיעותיהם וכישוריהם
להפעלה וניהול של ארגונים בשגרה ובחירום,
למגלים עניין בחקר תחום זה ולדרג הבכיר
העוסק במענה לאירועי חירום.

הלימודים במחלקה
תכנית מובילה בתחום החירום המאפשרת תואר
שני מחקרי

הלימודים מתאימים לאנשים עובדים :יום
לימודים מרוכז בשבוע במשך שנתיים אקדמיות.

המחקר במחלקה
לבצע מחקר משמעותי ולהשפיע על עתיד תחום
החירום
המחקרים שבוצעו במחלקה ובמרכז המחקר
 PREPAREDהסמוך למחלקה ,הניבו עד כה ידע
ותובנות אודות מגוון נושאים הנמצאים במרכז
ההוויה בתחום החירום בישראל ובעולם .בין
מחקרים אלו  -שימוש במדיה החברתית בחירום;
פיתוח כלי לאמידת החוסן הקהילתי; זיהוי צרכי
אוכלוסיות מיוחדות בחירום; מוכנות ומענה של
מערכת הבריאות למתארי חירום ולחירום שבשגרה;
שת"פ צבאי-אזרחי; בדיקת ידע ונכונות צוותי
רפואה להתייצב בעבודה בחירום; פגיעה שניונית
בקרב מטפלים החשופים לנפגעי טראומה; פיתוח
מודל רב-ממדי להערכת נפגעים ברעידת אדמה
ועוד.

בוגרי מדעי החברה ומדעי הבריאות .בעלי רקע
אקדמי אחר הממלאים תפקידים בשירותים
החברתיים ומערכות החירום ,פעילים בארגוני
סיוע הומניטרי ובעלי תפקידים בחירום ברשויות
מקומיות ובארגונים גדולים.

לתיאום פגישת יעוץ ולמידע נוסף
רכזת לענייני סטודנטים:
הגב' מיטל וקנין 08-6428430
meitalva@bgu.ac.il
או לד"ר אודיה כהןodeyac@bgu.ac.il ,
לרישום ולמידע על תהליך הרישום :מדור
הרישום 08-6461600

סטודיו רווה-פלג

התואר מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
כתואר שני מחקרי יחידי מסוגו בארץ; התואר
אינו תואר קליני ואין צורך בידע קליני מוקדם;
הלימודים מיועדים להעניק ידע תאורטי במקביל
לרכישת מיומנויות ליישומו .הסטודנטים לתארים
מתקדמים משתתפים בדיונים ,ימי עיון ותרגילים
מרתקים .הרקע המגוון של הסטודנטים הלומדים
בתכנית מאפשר לחוות את הנלמד מזוויות מבט

שונות המעשירות את הידע הנרכש ,וכן מהווה
הזדמנות לפתח רשת של קשרים לעוסקים
בתחום.

מי מוזמן להצטרף אלינו?

