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  הקורס תיאור

לשפר באופן משמעותי את הטיפול בחולה ותוצאיו, אולם ברפואה עשויות טכנולוגיות חדשות 

. טכנולוגיות מהוות את הגורם המשמעותי ביותר בהתייקרות המתמדת בעלויות מערכת הבריאות

מנהלים ומקבלי העומדים בפני לכן, ניהול מושכל של טכנולוגיות הוא אחד האתגרים המרכזיים 

הקורס יסקור את תהליך הפיתוח של טכנולוגיות רפואיות )תרופות, במערכת הבריאות. החלטות 

מכשירים, פרוצדורות(, הערכת טכנולוגיות וניהול טכנולוגיות במערכת הבריאות. במסגרת הקורס 

כה כלכלית כגון בחינת הבטיחות, היעילות, הער)יוצגו השלבים השונים בהערכת טכנולוגיה חדשה 

, רגולציה של טכנולוגיות במערכת הבריאות, קבלת החלטות בכיסוי ומימון (ושיקולים חברתיים אחרים

מודלים שונים של דיפוזיה של טכנולוגיות והגורמים המשפיעים על גם הקורס יציג  טכנולוגיות חדשות.

 כמו כן, יוצגו אספקטים .אימוץ טכנולוגיה ומדיניות טכנולוגית ברמות השונות של מערכת הבריאות

נושאים אלה יוצגו של ניהול טכנולוגיות רפואיות ברמת המדינה, קופות החולים ובתי החולים.  מעשיים

  על ידי מרצים אורחים. 

 

 נושאי הלימוד
 

על עלויות ותוצאים  טכנולוגיותמבוא: מהי טכנולוגיה רפואית, השפעת שימוש בשיעור  .1

 במערכת הבריאות

 גי ותהליך פיתוח טכנולוגיות חדשות, קניין רוחני ורישום פטנטיםהחידוש הטכנולו .2

 Phase I, II, III ניסויים קליניים מבוקרים -הערכת הבטיחות והיעילות של טכנולוגיה חדשה .3

, מחקרי superiority clinical trial, non-inferiority clinical trialסוגי מחקרים קליניים: 

 (post-marketing)יה יעילות לאחר רישום הטכנולוג

מכשירים רפואיים בארצות ו: רישוי תרופות טכנולוגיות במערכת הבריאותרגולציה של  .4

 European Medicines Agency (EMA)ואירופה  (FDA)הברית 



: תקנות הרוקחים )תכשירים(, חוק ומכשירים רפואיים בישראל , אביזרים רישום תרופות .5

 אביזרים ומיכשור רפואי )אמ"ר(

(, cost-effectiveness analysisכה כלכלית של טכנולוגיות במערכת הבריאות )הער .6

וחישוב עלות מחלה  (budget impact analysis)השפעה תקציבית של שימוש בטכנולוגיות 

(cost of illness) 

: (coverage and reimbursement)קבלת החלטות בכיסוי ומימון טכנולוגיות חדשות  .7

, כיסוי טכנולוגיות בהתניה          (risk-sharing agreements)הסכמי חלוקת סיכון 

(coverage with evidence development) משיכת השקעה בטכנולוגיה ,

(disinvestment) 

של טכנולוגיות ברמות השונות  (diffusion of innovation)מודלים של אימוץ ודיפוזיה  .8

 במערכת הבריאות

 יות ותהליך עדכון סל השירותים בישראלמימון ציבורי של טכנולוג .9

ניהול טכנולוגיות בקופות החולים ובקהילה: הערכת טכנולוגיות, בקרת תרופות, וועדות  .11

 חריגים, שירותי בריאות נוספים )שב"ן( וביטוחים פרטיים

ניהול טכנולוגיות בבתי חולים: קבלת החלטות במימון טכנולוגיות, תמריצים כלכליים לשימוש  .11

 גיות, מדדי איכותבטכנולו

 בתחומי תרופות וביוטכנולוגיה (start-up)בחברות הזנק )אופציונלי( סיור לימודי  .12
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 קבלה שעות

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

 052-3513503. ניתן ליצור איתי קשר טלפוני: dangr@bgu.ac.ilהדואר האלקטרוני: 

 

 דרישות הקורס
 

 .קריאת חומר הקריאה לפני כל שיעור 

 ( 11%לפחות( והשתתפות פעילה בדיונים הנערכים בכיתה ) 81%נוכחות בשיעורים ,)מהציון 

 דרישה זו מהווה תנאי מקדים לאפשרות להבחן במבחן המסכם וקבלת ציון עובר בקורס.

 ( 91%מבחן מסכם הכולל את החומר הנלמד בשיעורים ורשימת הקריאה .)מהציון 
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