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 הקורס מטרות

 למימון המיועד המוגבל התקציב נתח עם הבריאות, יחד במערכת טכנולוגיות של המהירה ההתפתחות

 משאבים והקצאת עדיפויות סדרי בקביעת שיסייעו הערכה כלי פיתוח מחייבים אלו טכנולוגיות

 הנפוצות והגישות התיאורטי הרקע של בסיסית הבנה : 1)לסטודנטים להקנות נועד הקורס . במערכת

 מחקרים וביצוע בתכנון ומעשיים תיאורטיים אספקטים( 2; רפואיות טכנולוגיות של כלכלית להערכה

 הקשורה חיים איכות הערכת ,בריאות תוצאי ,עלויות להערכת המקובלות השיטות כולל זה מסוג

 מדיניות לקביעת כלכליות בהערכות והולך הגובר השימוש של תיאור( 3; החולה והעדפות לבריאות

 .כלכליות הערכות תוצאות של ביקורתי וניתוח הבנה( 4; הלאומית ברמה משאבים והקצאת בריאות

 ההוראה נושאי

 הבריאות במערכת כלכלית להערכה התיאורטי הבסיס 

           Theoretical foundations of economic evaluations in healthcare 

 והערכת ההשפעה התקציבית של שימוש בטכנולוגיה חדשה                עלויות להערכת גישות

Cost analysis and budget impact analysis 

 החולה והעדפות לבריאות הקשורה חיים איכות ,בריאות תוצאי הערכת 

           Evaluation of health outcomes, health-related quality of life and patient preferences 

 יעילות-עלות ניתוח  

Cost-effectiveness analysis            

 קליני מחקר לצד כלכלית הערכה 

Economic evaluation using patient level data            

 וסימולציות החלטות לקבלת מודלים באמצעות כלכלית הערכה 

Economic evaluation using decision-analytic models            



 רגישות וניתוח וודאות חוסר  

          Uncertainty and sensitivity analysis  

 עלות -תועלת וניתוח , נכונות לשלםבריאות תוצאי של כספית הערכה  

Monetary valuation of health outcomes, willingness to pay and benefit-cost analysis            

  קריאה ביקורתית של הערכות כלכליות בספרות הרפואית והכלכלית 

Critical evaluation of published economic evaluations  

 שימוש בתוצאות הערכה כלכלית לצורך קבלת החלטות מימון ציבורי של טכנולוגיות 

Using economic evaluations to inform coverage and reimbursement decisions 

  

 ההוראה שיטת

 .בכיתה ודיונים סדנאות ,פרונטליות הרצאות

 והערכה הקורס דרישות

 מהשיעורים, הגשת תרגילים, מבחן מסכם. %80 ב פעילה השתתפות

 –( 10%(; קריאה ביקורתית של מאמר )15%(; פרוטוקול מחקר )5%) Excelתרגיל : (30%תרגילים )

 שני התרגילים האחרונים יבוצעו בזוגות.             

 : כל חומר עזר מותר בשימוש )נדרש מחשבון(. (70%מבחן מסכם )

 קבלה שעות

הדואר שעות קבלה בתיאום מראש. הדרך הטובה ביותר ליצירת קשר ולקבלת מענה מהיר היא באמצעות 
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