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: התאריך האחרון בו עודכן עדכון אחרון

 הסילבוס

 

  תאריך עדכון אחרון:

 

לחץ מהווה בעיה מרכזית עבור מנהלים ועובדים במערכות בריאות. מחיר הלחץ : תיאור הקורס

לעובדי מערכות הבריאות ולמטופלים כבד. ישנה חשיבות רבה להבנת הגורמים וההשלכות של 

הלחץ, ולפיתוח אמצעים להתמודדות עם הלחץ. ישנם גורמי לחץ רבים במערכות בריאות. ברמת 

הנדסת אנוש לקויה המעלה את הסיכוי לטעויות רפואיות,  בפרט, גורמי לחץ יכולים להיות

ארגונומיה לקויה הפוגעים בבריאות העובד, רגשות שליליים )כעס, קנאה(, עבודת רגשות, קבלת 

. ברמה עובדהחלטות לקויה, מוטיבציה נמוכה, שחיקה, וקונפליקטים בין תפקידים שונים של אותו 

מתח , ימות המופנית כלפי עובדי מערכות בריאות, תחרותהבינאישית גורמי לחץ יכולים לכלול אל

מי לחץ , גורהבריאותבתוך צוותים רפואיים, וחוסר הבנה בין קבוצות תרבות. ברמת מערכת 

 יכולים לנבוע מהתרבות הארגונית, מחוסר התאמת עובדים לארגון, או מהתקשורת. 

כון, ובמנהיגות חזקה המזהה את על מנת למתן גורמי לחץ אלו, יש צורך בניהול משאבי אנוש נ

 גורמי לחץ, פתוחה לשינויים ומעודדת אותן. 

 

 הבנת הגורמים, ההשלכות, ודרכי התמודדות עם לחץ בארגוני מערכות בריאות.   :מטרות הקורס

 

הגורמים ללחץ במערכות הקורס מיועד להקנות למנהלי מערכות בריאות הבנה של  :יעדי הקורס

, על מנת לשפר ם הלחץדרכים בהן ניתן להתמודד עו במערכות בריאות,בריאות, השלכות הלחץ 

 עובדים והמטופלים במערכות הבריאות.   מנהלים, האת רווחת ה

 

 למידה: פוקותת

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 לזהות גורמי לחץ במערכות בריאות.1

וכיצד הגורם שזוהה גורם ללחץ  ,מדוע ,האםלאסוף מידע על הארגון על מנת לבחון .2

     במערכות בריאות

   לתכנן התערבויות להורדת הלחץ במערכות בריאות.3

 , אך הנוכחות מומלצת על מנת להצליח בקורס.אין חובת נוכחות: נהלי נוכחות

 .)אם מצב קורונה מאפשר( באופן פרונטאלי שיעורים אופן  ההוראה:

 : בקורס הסטודנטיםהערכת 

 70%ניתוח גורם לחץ במערכת הבריאות והצגתו בכיתה:  :בזוגות עבודה.1

 30%:כתיבת שאלות על החומר שהועבר כל שבוע בכתהמטלה ביחידים:     . 2

 100%  סה"כ

 

 תוכן ומבנה הקורס: מפורט בעבודה הבא.

 בריאות  ארגונילחץ בניהול גורמי  :שם הקורס

 4013-2-480 :מס' הקורס
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