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תאור הקורס:
גיבוש מדיניות בריאות דורש ראייה אינטגרטיבית המשלבת דיסציפלינות ושיקולים שונים .בקורס זה
נעשה שימוש בכלים השונים אשר נלמדו במהלך התואר בכדי להתמודד עם בעיות אשר מערכות
בריאות נחשפת להן באופן יום יומי .הקורס נועד להרחיב את הידע וההבנה של הסטודנטים בנושאים
שנלמדו במהלך התואר ,ולתת כלים להתמודדות עם תכנון ,ארגון ,ניהול והערכת שירותי בריאות
תוך התמקדות במערכת הבריאות הישראלית .הקורס יתבסס בעיקר על ניתוח אירועים ותוכניות של
מערכת הבריאות בישראל תוך הסתכלות רחבה יותר על המתרחש במערכות בריאות אחרות
בעולם.
מטרת הקורס:
 .1הכרת גישות ושיקולים שונים בתהליכים הקובעים מדיניות בריאות.
 .2פיתוח יכולת ניתוח אינטגרטיבית תוך שימוש במקרי מבחן מהשטח.
 .3פתוח יכולת להגדיר צרכים ,אסטרטגיות ואמצעים להערכת תוכניות.
נושאי הקורס:
גיבוש מדיניות בר יאות דורש ראייה אינטגרטיבית המשלבת דיסציפלינות ושיקולים שונים .בקורס זה
נעשה שימוש בכלים השונים אשר נלמדו במהלך התואר בכדי להתמודד עם בעיות אשר מערכות
בריאות מתמודדת איתן באופן יום יומי .הקורס נועד להרחיב את הידע וההבנה של הסטודנטים
בנושאים שנלמדו במהלך התואר ,ולתת כלים להתמודדות עם תכנון ,ארגון ,ניהול והערכת שירותי
בריאות תוך התמקדות במערכת הבריאות הישראלית .הקורס יתבסס בעיקר על ניתוח אירועים
ותוכניות של מערכת הבריאות בישראל תוך הסתכלות רחבה יותר על המתרחש במערכות בריאות
אחרות בעולם.

הנושאים המרכזיים שידונו בקורס:
 .1סקירת דיסציפלינות קיימות וכיצד הן משתלבות במדיניות בריאות
 .2כלים לקבלת החלטות בבריאות
 .3דיון במקרי מבחן (דוגמאות):
א.

ניהול ממוקד במערכת הבריאות

ב.

תכנון כוח אדם במערכת הבריאות

ג.

קבלת החלטות במימון ציבורי של טכנולוגיות במערכת הבריאות

ד.

התמודדות עם אי שיוויון במערכת הבריאות

ה.

הקמת בית חולים נוסף בדרום
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בנוסף ,יחולקו מאמרים במהלך הקורס בהתאם למקרי המבחן שידונו.

דרישות הקורס:
נוכחות חובה והשתתפות פעילה בשיעורים.
הצגת מקרה בכיתה-הצגה בכיתה של ניתוח מקרה שיתבסס על נתונים שינתנו על המרצים .העבודה
תעשה בקבוצות עם הנחיה של מרצי הקורס ( 30%מהציון).
בחינה מסכמת ( 70%מהציון).

