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מטרה
לחשוף את הסטודנטים למאפיינים המיוחדים של מערכת הבריאות ,לדילמות הכלכליות
והחברתיות באספקה ובמימון השירותים ,לשיטות התגמול השונות ,למודלים של בקרה-
רפואית כלכלית ולהערכות כלכליות בקביעת מדיניות בריאות.

נושאי הקורס
 .1מערכת הבריאות בישראל
 .2הבעיות המרכזיות במימון ואספקת שירותים
 .3מבנה כוח האדם במערכת הבריאות בישראל
 .4מודלים ושיטות להתמודדות עם חולי כרוני
 .5הכלת עלויות והבקרה על ההוצאה לבריאות
 .6הכנסת טכנולוגיות חדשות למערכת הבריאות והערכת טכנולוגיות
 .7תמריצים והתקשרויות במערכת הבריאות ודרכי ההתמודדות
 .8ניתוחי עלות-תועלת במערכת הבריאות
 .9כשלי שוק בביטוחי בריאות
 .10פערים ואי – שיוויון בבריאות
 .11סוגיות ומגמות עתידיות של מערכת הבריאות

דרישות חובה
 .1השתתפות מלאה בשיעורים
מרכיבי הציון הסופי
הציון מורכב מ –  100%ציון בבחינה

חומר קריאת עזר
ישנם מספר ספרים בכלכלה ובכלכלת בריאות המכסים חלק ניכר מהנושאים הנלמדים
.בקורס
.2002 , הוצאת רונאל, נורית הירש – מבוא לכלכלה,  יאיר זימון.2
 מבוא לכלכלה – האוניברסיטה הפתוחה.3
:  הוצאת משהב"ט, מרדכי שני – מערכת הבריאות בישראל, יצחק ברלוביץ, גבי בן נון.4
2005
,  היבטים כלכליים:  שוויון במערכת הבריאות- פערים ואי,2003 –  כנס ים המלח הרביעי.5
2003  יולי, המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות
 המכון הלאומי, בית החולים במערכת שירותי הבריאות,2004 –  כנס ים המלח החמישי.6
.2004  אוגוסט,לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות
.2010 , רחלי מגנזי – הבטים כלכליים וחברתיים במערכת הבריאות בישראל,  גבי בן נון.7
8. Paul J. Feldstein. Health Care Economics, 4th Edition, DELMAR, 1993.
5. Folland S, Goodman AC, Stano M 2001. The economics of Health and
Health Care, Prentice Hall New Jersey.
6. Ginter, Swayne. Duncan (1997). Strategic Management of Health Care
Organization. 3rd. Blackwell.
7. Smith C, Cowan C, Sensening A, Catlin A. Health spending growth slows
in 2003. Health Aff (Milwood) 2005; 24:185-94.
8. Bodenheimer T. High and rising health care costs. Part 3: The role of health
care providers. Annals Internal Medicine 2005; 142(12):996-1002
12. Bodenheimer T. High and rising health care costs. Part 1: Seeking an
explanation. Annals Internal Medicine 2005; 142(10):847-54.

