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 3: נקודות זכות

 בפ"תש: שנה אקדמית

 'ב: סמסטר

 3: שעות

 עברית: שפת הוראה

 בניהול מערכות בריאות שני: תואר

קורס חובה לסטודנטים : הקורס אפיון

, בניהול מערכות בריאות לתואר שני

קורס בחירה לסטודנטים  .'בשנה 

לתואר שני ממחלקות אחרות בבית 

 ספר לבריאות הציבור

ניהול מדיניות ו:מחלקה אחראית

 מערכות בריאות

ומדיניות  אפידמיולוגיה: דרישות קדם

, מערכות בריאות בישראל בריאות

 ומערכות בריאות בעולם.

 100-0 מפתח הציונים:

 

פרופ' דן גרינברג : המרצים תשמו

 ופרופ' גבי בן נון

 אלון רסולימר  שם המתרגל:

 

 

, בתיאום מראש :שעות קבלה

 Zoom -באמצעות ה

 

: הקורס אושר על ידי אישור הקורס

 ועדת הוראה פקולטית 

 

 2202/3/20: עדכון אחרון

 

 

 : מטרות הקורס

 . קביעת מדיניות בריאותו ניהול בתהליכיהכרת גישות ושיקולים שונים   .1

 אינטגרטיבית תוך שימוש במקרי מבחן מהשטח.פיתוח יכולת ניתוח   .2

  פיתוח יכולת להגדיר צרכים, אסטרטגיות ואמצעים ניהוליים לקידום מדיניות  .3  

 השונות של מערכת הבריאות.ברמות  בריאות    

 עם סיום הקורס בהצלחה, הסטודנט:

בארגון הסטודנט יכיר את הגישות והמתודולוגיה בניהול ממוקד ויידע ליישם אותן .1

 בו הוא עובד.

 גיבושבין מידע המתקבל מדיסציפלינות שונות לבין הסטודנט יבין את הקשר .2

 .ברמות השונות של מערכת הבריאות התערבות תותוכני מדיניות בריאות

תוך  סטודנט יהיה מסוגל לנתח אירועים ותוכניות של מערכת הבריאות בישראלה.3

 .והבינלאומית הלאומית ,המקומית בין הרמההכוללת אינטגרציה הסתכלות רחבה 

, ארגון והערכה וניסוח נייר עמדה הסטודנט יהיה מסוגל להשתמש בכלי תכנון.4

 מערכות הבריאות מתמודדות איתן.לפתרון בעיות אשר 

  :נהלי נוכחות

לא קיימת חובת נוכחות אם  מהמפגשים בקורס. 80%קיימת חובת נוכחות בלפחות 

יוקלטו וההקלטה  Zoom-שיעורים שיתקיימו ב. Zoom -ההוראה תתבצע באמצעות ה

תהיה זמינה באתר הקורס לאחר השיעור. לא יוקלטו שיעורים של מרצים אורחים ללא 

 אישורם.

  :אופן  ההוראה

 לימודי וסיור בכיתה דיוניםהקלטות של הרצאות משנים קודמות, , שיעורים פרונטליים

 .)במידת האפשר בהתאם להנחיות משרד הבריאות והאוניברסיטה(

 : הערכת הסטודנטים בקורס

 40%         ניירות עמדה ותרגילים

 60%                        מבחן סופי     

            -------- 

 100%                                              ציון סופי 

בניירות העמדה/תרגילים על מנת לקבל ציון עובר ו מסכמתהבחינה נדרש ציון עובר ב

 .65 -. ציון עובר בקורס ובמטלותבקורס

  :מטלות הקורס

אחד או  ת )כגון: בית חולים(בארגון בריאוושירות תהליכי עבודה  )בזוגות( ניתוח.1

)חדר ניתוח, מלר"ד, מרפאה( לפי מתודולוגיית הניהול הממוקד והצעות  ממרכיביו

 . תרגיל חובה-לייעול

המבוססים ( 1תרגילים )בנוסף לתרגיל בסעיף /ניירות עמדה שנישל  )בזוגות( הגשה.2

 ניוש תרגילים/ניירות עמדה שלושהלהגיש  ניתן יהיה .על הסוגיות הנלמדות בקורס

ציון הסופי של בישוקללו  שעליהם ניתן הציון הגבוה ביותר תרגילים/הניירות

  .הקורס

. לא ניתן Wordכל מטלות הקורס יוגשו באופן מקוון לתיבת ההגשה במודל כקובץ 

 .יהיה להגיש מטלות באיחור, שכן התיבה נסגרת באופן אוטומטי

 .לפני כל שיעור Moodle -ב הקורסבאתר מופיעים הקריאת חומרי הקריאה .3

 :הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית

לכתיבת ניירות  שעות שבועיות 3 -כ להקדישבנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש 

 . , הכנת מטלות נוספות וקריאת חומרי הקריאה הרלוונטיים לקורסעמדה

 

 סוגיות במדיניות וניהול מערכות בריאות :שם הקורס

 2002-2-480 :מס' הקורס
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 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 

 :וסוגיות אחרות ככל שיותיר הזמןוהנושאים הבאים הסוגיות  , בין השאר, יידונובמסגרת הקורס 

 

פערים בבריאות, אתגרים בפיתוח והנגשת שירותי רפואה לאוכלוסיית הפריפריה )חברתית  .1

 הנגב כמקרה מבחן. -וגיאוגרפית(

חולים, ברמת המוסד הרפואי )כגון בית וניהול רזה  , ניהול לפי אילוציםניהול ממוקד .2

 .מרפאות בקהילה(

 .מדיניות בריאות מבוססת ראיות .3

רצף טיפול בחולים אשפוז במחלקות פנימיות בבית החולים וסוגיות מרכזיות באשפוז בית,  .4

 , כולל מודלים לתגמול בית החולים ומודלים לתמרוץ.  ואינטגרציה בין בית חולים וקהילה

הכשרת רופאות, רוקחות ועובדות כולל  הכשרת כוח אדם במערכת הבריאותתכנון ו .5

 מקצועות הבריאות, כולל מתווה לקיצור תורניות המתמחים.

סוגיות מרכזיות בעדכון סל השירותים בישראל, מימון וכיסוי טכנולוגיות רפואיות חדשות  .6

בשב"ן או -)כולל: מקומם של חיסונים חדשים, מקומן של תרופות מצילות ומאריכות חיים

 ת ארגוני חולים בקבלת החלטות(, רכש תרופות וציוד רפואי.בסל הבסיסי, מעורבו

 

 

 .שוניםיהיו וחלקם ויילמדו יחד תכני הקורס יהיו  משותפים לשתי קבוצות הלימוד מ חלק

 

 :הרצאות אורח

וצפיה בהרצאות  הרצאות אורח של מנהלים וקובעי מדיניות ברמות השונות של מערכת הבריאות

  נבחרות ודיונים באופן מקוון. 

 

Debates: 

בהשתתפות מרצים אורחים וסטודנטים  Debatesהנידונים בקורס יתקיימו בחלק מהנושאים 

 בקורס.

 

 :סיורים

  ., באזור הדרוםסיור לימודי במערכת הבריאות בישראל תהקורס כוללתכנית 

 

 :ותרגילים ניירות עמדה

 .ניירות העמדה תוצגנה בשיעורים הראשונים בקורס הכנתו התרגילים להכנתהנחיות מפורטות 

 

 :הרשימת קריא

 . של הקורס  Moodleלכל נושא שיידון בקורס תפורסם רשימת קריאה מפורטת באתר ה


