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 3 :נקודות זכות

ECTS: 

 תשע"ט: שנה אקדמית

 ב: סמסטר

 3: שעות

 : מיקום

 עברית :שפת הוראה

 : שני תואר

 בחירה לתואר שניקורס : אפיון הקורס

  ניהול מערכות בריאות: דיסציפלינה

 ניהול מערכות בריאות: מחלקה אחראית

 אין: דרישות קדם

 1-100 מפתח הציונים:

 

 דר מוריה אלן: שם המרצה

  :פרטי קשר

 08-647-2100 : טלפון במשרד

 ellenmo@bgu.ac.il: : דוא"ל

או  12:00-13:00ימי רביעי, מ: קבלהשעות 

 בתאום מראש

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

 

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 תשע"טהוראה פקולטית עבור 

 8.11.18: עדכון אחרוןתאריך 

 : תיאור הקורס

הבריאות עוסקות באופן מתמיד בשיפור איכות והערכת אופן מתן הטיפול הנכון, לאדם מערכות 

הנכון, בזמן הנכון. קורס זה מתמקד באחד המחסומים להשגת איכות שירותי הבריאות אופטימלית: 

שימוש יתר. שימוש יתר בשירותי הבריאות עלול לגרום לנזקים פיזיולוגיים, פסיכולוגים וכלכליים, 

" משאבים )כח אדם ותשתיות( בחלקי מערכת הבריאות שבה יש שימוש יתר. הגורמים ו"ללכוד

לשימוש יתר הם קשורים לחולה, למשפחתו, למטפל לארגון ולמערכת הבריאות. נושאים כמו עמידות 

לאנטיביוטיקה וטיפול אינטנסיבי בסוף החיים קיימים בגלל שימוש יתר. פותחו מגוון שיטות לזיהוי 

 וש יתר ומידת ההצלחה שלהם משתנה.והפחתת שימ

 :מטרות הקורס

סטודנטים המשתתפים בקורס זה יעמיקו דיון בנושאים הנ"ל ויפתחו את מומחיותם בהיבט אחד של 

שיפור איכות במערכת הבריאות, הפחתת הפסולת במערכת הבריאות, ובעיקר הפחתת הנזק שחולים 

  והקהל הרחב חווים משימוש יתר

 למידה: פוקותת

 סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט: עם

המורכבות של הגורמים גם את ולהבין את המניעים של שימוש יתר בשירותי הבריאות, .1

 משפיעים על פתרון הבעיהשת המעכבים והמקדמים ברמות השונו

 להשתמש בכלים המתכוונים לזהות, למדוד ולהפחית שימוש יתר.2

 עזור ליישם תכניותוכיצד זה יכול ל de-implementationולהבין את מדעי היישום .3

   ות לטפל בשימוש יתרהתערב

 

ל לכך מהשיעורים תובי 20%מהשיעורים. היעדרות מעבר ל  80%וכחות חובה בנ: נהלי נוכחות 

  .שלא יאושר לגשת לבחינה

  שיעורים פרונטליים :אופן  ההוראה

 : הערכת הסטדונטים בקורס

 ( 30%)  קבוצותעבודה מסכמת ב.1

 (  70%)                                       מבחן סמסטר .2

                                            100% 

 מטלות הקורס:

 קריאת החומר הרלוונטי לפני כל שיעור. .1

   ניתוח מקרה של שימוש יתר והצגתו בכיתהעבודה מסכמת:  .2

 מבחן סמסטר  .3

 מהשיעורים בסמסטר 80%חובת נוכחות ב  .4

בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש לעבודה וביצוע מטלות  בבית:הזמן הנדרש לעבודה עצמית 

 שבועיות שלוש שעותבהיקף של כ

 

 

 

 היבטים של שימוש מושכל בשירותי בריאות  :שם הקורס

 68620055 :מס' הקורס

 

mailto:ellenmo@bgu.ac.il
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ורשימת הקריאה תוכן הקורס
* 

 

 

 *כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג

 

 


