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הקשורים לניהול מרפאות  הקורס מספק מידע וכלים להבין היבטים נבחרים  :תיאור הקורס

  והרגולטורית התשתית החוקית - כגוןבמהלך הקורס יושם דגש על נושאים . גדולות שיניים

ניהול  סוגיות ספציפיות כגון אתגרים ניהוליים ככלל ובהקשר של  ,לעבודת מרפאות שיניים

.  בישראל הכרת המאפיינים של הביטוחים הדנטלים, בפרט, וכן ניהול סיכוניםו תקציב ומלאי

 חלק מההרצאות יועברו ע"י מרצים אורחים.

גרים  תהאבנת וה של תאגיד ת ידע הדרוש לניהול מרפאות שינייםהקניי: מטרות הקורס

   בתחום זההייחודיים 

לעבודה במרפאות   רלוונטייםמושגים  אודותוהבנה הקורס יעניק לסטודט ידע  :יעדי הקורס

בסייסיים ליישום   םכליו  ;מנוהלות מרפאות שיניים לפיהםוהשיטות הכללים וכן אודות  שיניים

    בעבודה השוטפתהנלמד 

 

 :למידה פוקותת

 הסטודנט:עם סיום הקורס בהצלחה יוכל 

הרלוונטים לניהול   ברפואת שיניים ובתחלואה דנטליתמושגים בסיסיים  להגדיר.1

 מרפאות שיניים

 את מאפייני מערך רפואת השיניים בישראל  תאר ל.2

מנוהלות מרפאות שיניים פרטיות  את התשתית החוקית והרגולטורית לפיה  תארל.3

 ושל תאגידים

 השימוש בהםואופן  ברפואת השינייםם המקובלים מדדיפרט ל.4

 ות שיניים וכן בסוגיות של שיווקמרפאדון בהיבטים של ניהול תקציב ומלאי בל.5

 לדון במאפיינים הנוגעים לעבודת הצוות במרפאת שיניים.6

 של ניהול סיכונים במרפאות שיניים  נבחרים היבטים נתח ל.7

ת שיניים ודרכי ההתמודדות  בעבודה השוטפת במרפאאתגרים ניהוליים נתח ל.8

 עמם

 מדיניות לאומית בתחום רפואת שינייםברמה הלאומית ואתגרים נתח ל.9

 לפחות. הרצאותמה %80נוכחות בחובת : נוכחות נהלי
 

   הוראה פרונטלית :אופן  ההוראה

 :  הערכת הסטדונטים בקורס

 .  100% –מבחן מסכם 

 מטלות הקורס:

 .אין: מטלת אמצע קורס

 : מבחן מסכםמטלת סיכום

 בהמלצת המנחה קריאה עצמאית של ספרות נבחרת: מטלות נוספות

נוכחות והשתתפות בהרצאות, מצופה  בנוסף ל :הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית

 .שבועית לקריאת ספרות רלוונטית השע 1-כ ישקיעסטודנט שה

 

 היבטים ניהוליים במערך רפואת השיניים :שם הקורס
 4900-2-686 :מס' הקורס
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 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 קריאה מומלצת
 )ראה רשימת המקורות שלהלן(

 הנושא

 רקע כללי – מערך רפואת השיניים בישראלמבנה ומאפייני  1מקור מס' 

 טרמינולוגיה ומדדים ברפואת שיניים 2מקור מס' 

 כוח אדם במערך רפואת השיניים בישראל   5;4)א(;3;3מקורות מס' 

 ברפואת שיניים ורגולציהחקיקה  7;6 מקורות מס'

 עצמאית בניהול מרפאת שינייםהדגשים ואתגרים  9;8מקורות מס' 

 של תאגידים ת שינייםובניהול מרפאהדגשים ואתגרים  10-13;8;7מקורות מס' 

 ניהול סיכונים ברפואת שיניים 14 מקור מס'
 עבודת הצוות במרפאת השיניים 

   מאפייני השוק והכיסויים הביטוחיים –ביטוח דנטלי  16;15מקורות מס' 

 היבט הממשלה –מרפאות שיניים רגולציה, בקרה ופיקוח על  7 מקור מס'

 היבט התאגיד – יםשל תאגיד בקרה ופיקוח על מרפאות שיניים 7מקור מס' 
 במערך רפואת השיניים בישראלומדיניות לאומית רפורמות  17-20 מקורות מס'
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