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 3 :נקודות זכות

ECTS: 

 "ףתש: שנה אקדמית

 ב: סמסטר

יום שישי ס )רושעות ההוראה של הק 3: שעות

11:00-14:00) 

 : מיקום

 עברית: שפת הוראה

 י ומעלהשנ: תואר

  מתקדם, :איפיון הקורס

 : דיסציפלינה

 המחלקה לניהול מערכות :מחלקה אחראית

 בריאות

 : דרישות קדם

 ציון מטרי  מפתח הציונים:

 ד"ר שגב שני: שם המרצה

  פרטי קשר

 0546777855: טלפון במשרד

  shanis@bgu.ac.il :דוא"ל

 

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 שנה אקדמיתהוראה פקולטית עבור 

 

 2019 יולי תאריך עדכון אחרון:

 

 : תיאור הקורס

 :מטרות הקורס

בשוק התרופות בישראל הבנה בסיסית הקורס היא להקנות לסטודנט  מטרת

הקורס יעסוק בניתוח שוק התרופות בישראל ובעולם מבחינת . ובעולם

המדיניות הנהוגה ומשמעויות כלכליות למערכת הבריאות. בקורס יתואר 

מחזור החיים של תרופות משלבי המחקר והפיתוח, דרך ייצור ורישום התרופה 

: תופעות לוואי ועד לשיווקה בפועל. הנושאים שיילמדו בקורס כוללים

תעשיית התרופות לרופאים,  ןמערכת היחסים ביוטעויות בטיפול תרופתי, 

והשתתפות מסחר אלקטרוני בתרופות, פיקוח על מחירי תרופות פרסום ו

יבוא מקביל, החלפה גנרית ותרפויטית, הערכה כלכלית עצמית, 

(PharmacoEconomicsשל תרופות ו ).תהליך עדכון סל שירותי הבריאות  

 :יעדי הקורס

 תשומות למידה:

 :עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט

 והשחקנים הפועלים בו לעבוד במערכת הבריאות תוך הכרה של שוק התרופות-

 והשתתפות עצמית התרופות מחירילהבין את אופן קביעת -

  את תקציב התרופות במקום עבודתו, תוך נקיטת אמצעי הכלת עלויות שוניםלנהל -

 תרופות חדשות מבחינת כדאיות השימוש בהן והשפעתן על ההוצאותלהעריך -

 חובה: נהלי נוכחות 

 שיעורים פרונטליים אופן  ההוראה:

 100%מבחן סופי : נטים בקורסדהערכת הסטו

 

 ________מדיניות וכלכלת תרופות__ :שם הקורס

 68620029 ____:מס' הקורס
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 נוכחותחובת  מטלות הקורס:

  כחצי שעה למעבר על המצגת טרם השיעור הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 

 הקורס/ מבנה הקורסתוכן 

ההוצאה הלאומית לתרופות מהווה את ההוצאה הגדלה בקצב המהיר ביותר מבין כלל מרכיבי ההוצאה הלאומית לבריאות. 

למדינה ו/או למבטח קיימת יכולת השפעה על הביקושים, השימושים לחברות התרופות, שוק התרופות הוא שוק דינמי בו 

שיטתי של שוק התרופות בישראל ובעולם והמדיניות הנהוגה בו בעיקר נקודת מבט  והצריכה בפועל. הקורס יעסוק בניתוח

 כלכלית של מערכת הבריאות. 

 

 הקורס יכלול את הנושאים הבאים:

סקירת שוק התרופות והשחקנים הפועלים בו 

 מחזור החיים של תרופות משלבי המחקר והפיתוח, דרך הייצור ורישום התרופה ועד לשיווקה בפועל 

 דיווח תופעות לוואי וניהול סיכוניםתרופותבטיחות של ,   

טעויות בטיפול תרופתי שימוש מושכל ו 

 תרופות ללא מרשם ומוצרי רפואה משלימה 

רלבנטיים אינטרנט ומדיה חברתיתמסחר אלקטרוני בתרופות ויישומי פרסום ו 

מערכת היחסים בין תעשיית התרופות לרופאים 

( אמצעי הכלת עלויותcost-containment ,כגון שיטות פיקוח על מחירי תרופות, יבוא מקביל של תרופות )

 החלפה גנרית ותרפויטית, שיטות גביית השתתפות עצמית ועוד. 

( בסיום הקורס ייוחד פרק מיוחד לנושא הערכה כלכליתPharmacoEconomics של תרופות )– ניתוחי עלות-

 ת שלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.תועלת ותהליך עדכון סל שירותי הבריאו

 

 רשימת קריאה:

 ליין-(, הוצאת פארמה2008המדריך המעשי ) –ד"ר שגב שני ועו"ד זוהר יהלום, שוק התרופות בישראל  קריאת חובה:

 

 קריאת רשות:

 

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

 


