
  דף מידע למועמדים לתואר שני ברפואת חירום: מוכנות מענה למצבי חירום ואסון
  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
  

התואר השני ברפואת חירום מכשיר מומחים בתחום המוכנות וההיערכות למצבי חירום ואסון, מעצים ידע 
בארגונים משיקים במצבי חירום. עובדים ולמטפלים ונותן כלים ייחודיים למחקר ולניהול במערך רפואת החירום 

בקהילה, ברשויות מקומיות, ואף בארגונים גדולים המעוניינים לפעול לשיפור המוכנות וההיערכות בארגונם ימצאו 
בתכנית עניין. התכנית חושפת את התלמידים לתפקידי שירותי החירום בקהילה ובמערכי החירום הלאומיים. 

שיאפשרו להם ליזום ולכוון פעולות להגברת המוכנות, להפחתת הסיכון להיפגעות,  בוגרי התכנית מצוידים בכלים
תחלואה ותמותה ולניהול המערכות השונות בצורה מיטבית בשגרה ובחירום. תכנית הלימודים חושפת את 
המשתתפים לידע המצטבר בנושא הסכנות והאתגרים המאפיינים התמודדות עם אירועי חירום  ונותנת בידם 

  ם למענה מושכל ויעיל. כלי

 סמסטרים, ללא סמסטר קיץ)  במתכונת של יום לימודים מרוכז אחד בשבוע 4שנתיים אקדמיות  (משך הלימוד: 
  . (כעת יום ג')
  שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל.  שכר לימוד:

  טבלת הקורסים של התכנית.
  קורסי ליבה (חובה)  

  נק"ז  שם הקורס  מספר קורס
  1  וציוני דרך ברפואת חירום ואסון*סוגיות   47821001
  3  חקר היפגעות ואסונות  47821000
  3  ניהול מערכות בריאות בשגרה ובחירום  47821008
  3  מערכת הבריאות בישראל  ובעולם  47821002
  3  התנהגות אוכלוסייה בשגרה ובחירום  47821010
  3  מוכנות למצבי חירום ואסונות  47821003
  3  הציבור במצבי חירוםבריאות   47822008
  2  בחקר אסונותSPSSסטטיסטיקה ו   47822001

  21  סה"כ נק"ז  
  
  



  נק"ז) 10קורסי חובה  למסלול ללא עבודת גמר (
  נק"ז  שם קורס  מספר קורס
  3  אבטחת איכות ברפואת חירום  47820008
  3  תקשורת במצבי חירום ואסון רפואיים  47822009
47822002  
47822003  

  התמודדות בשגרה ובחירוםפרויקט 
  פרויקט התמודדות בשגרה ובחירום

2  
2  

  10  סה"כ נק"ז  
  

  נק"ז) 9קורסי בחירה  למסלול ללא עבודת גמר (סה"כ יש ללמוד  
  נק"ז  שם קורס  מספר קורס
  3  שיטות מחקר איכותניות  47821007
  3  סיוע הומניטרי  47822005
  3  חירום ואסוןהיבטים פסיכו סוציאליים של מצבי   47821011
  3  גיאוגרפיה ובריאות  47821006
  3  כתיבה וקריאה מדעית  47822006
  3  איומים חדשים ומתחדשים  47822011
  3  מדע וביצוע של החייאה לבבית במבוגרים  47822004
  3  בארץ ובעולם EMSמערכות   47821009

  . הערה:  לא כל קורסי הבחירה ניתנים בכל שנה
    



  נק"ז) 19קורסים למסלול עם עבודת גמר (
  נק"ז  שם קורס  מספר קורס
  3  כתיבה וקריאה מדעית  47822006
  3  שיטות מחקר איכותניות  47821007
  1  סמינר מחקר  47826666

  12  עבודת גמר  
  

      הבחירה מוצעים בכל שנה. יתכן ויתווספו קורסי בחירה שאינם ברשימה זו*לא כל קורסי   * קורס זה יינתן בצורת ימי עיון ש"יחתכו" את תכנית הלימודים לאורך שנתיים      


