
 

 הגיע הזמן לחשוב על מדעי היסוד!
 

 מכון אסותא לחקר שירותי בריאות מזמין אותך לקחת חלק במחקרים מובילים,

 במסגרת מדעי היסוד שבתוכנית ההתמחות, להיתרםלתרום ו 

 מתאים למתמחים בבתי חולים ובקהילה

 

, במטרה 2017ר אסותא, בשנת ”שוקי שמר, יו’ מכון אסותא לחקר שירותי ומדיניות בריאות הוקם ביוזמת פרופ

 לבססנוסד במטרה המכון  לפתח את אסותא כארגון חוקר בתחום מדיניות וניהול מערכות בריאות בישראל.

 רחבים מחקרים מבצע המחקר מכוןתשתית מחקרית לתהליכי קבלת החלטות והיערכות לשינויים רגולטורים. 

 .ובעולם בארץ בריאות ומערכות במדיניות חדשניים ומודלים מגמות ולימוד זיהוי שמטרתם

 :אותם ניתן לחקור במסגרת עבודת מחקר עכשוויים מחקריים נושאיםדוגמאות ל

 העברת סמכויות מרופא לאחות -תשישות התרעות בטיפול נמרץ •

 מטופלים מבינים על מה הם חותמים עד כמה -הסכמה מדעת •

 רצף טיפולי בין בי"ח לקהילה בקשישים שבריריים לקראת ולאחר ניתוח גדול •

 ומודל כלכלי תפיסות מתמחים ומומחים -קיצור משך משמרות •

 מעקב ארוך טווח אחר מטופלים בריאטריים •

 גילנות בצוותים רפואיים כלפי רופאים ותיקים קיימתהאם  •

 לבית חולים והמבנה האידאלימהו מספר המיטות  •

 " )רופא+ פסיכולוג( בסרטן פרוסטטהיעילות ושביעות רצון מטופלים ממודל "מרפאה משותפת •

 כל נושא אחר בתיאום עם המכון •
 

 |  המחקר מכון מנהל, וייס יוסי ’פרופ|  מדעי מנהל, שמר שוקי ’פרופ:  המכון חוקרי

   חוקרת, רון רעות ’גב|  חוקרת, ברגר רותי ר”ד|  ראשי חוקר, ברנע רועי ר”ד
 

 :לך יקנה היסוד מדעי במסלול במכון במחקר השתתפות

 מדיניות מחקרי וביצוע בתכנון המומחה מלווה וצוות הוועדה דרישות פי על מנחה ✓

 הנדרש הזמן לפרק העבודה נפח התאמת ✓

 ...ועוד סטטיסטיים ניתוחים ביצוע, להלסינקי הגשה, פרוטוקול בבניית סיוע ✓

 בריאות מערכות וניהול שירותי, מדיניות בנושאי קשורים אשר ומגוונים רבים לנושאים פתוחים אנו ✓

 והמרכזים הרפואיים ברשת החולים יבת תוהנהל עם פעולה ובשיתוף בתיאום יבוצעו המחקרים כל ✓

 אסותא מרכזים רפואיים              

 במחקרים השתלבות לגבי הן אפשרויות על לשוחח מנת על פגישה עמנו לתאם אותך מזמינים אנו

 .בריאות ושירותי מדיניות בתחומי חדשים מחקר רעיונות פיתוח לגבי והן בביצוע נמצאים שכבר

 HealthResearch@assuta.co.il :במייל אלינו לפנות ניתן
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