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 מטרה

, לדילמות הכלכליות של מערכת הבריאותת הסטודנטים למאפיינים המיוחדים לחשוף א

-והחברתיות באספקה ובמימון השירותים, לשיטות התגמול השונות, למודלים של בקרה

  ת בקביעת מדיניות בריאות. רפואית כלכלית ולהערכות כלכליו

 

 נושאי הקורס

  מערכת הבריאות בישראל  .1

 הבעיות המרכזיות במימון ואספקת שירותים  .2

 מבנה כוח האדם במערכת הבריאות בישראל  .3

  מודלים ושיטות להתמודדות עם חולי כרוני  .4

 הכלת עלויות והבקרה על ההוצאה לבריאות  .5

 הערכת טכנולוגיות הכנסת טכנולוגיות חדשות למערכת הבריאות ו .6

 תמריצים והתקשרויות במערכת הבריאות ודרכי ההתמודדות  .7

 תועלת במערכת הבריאות -ניתוחי עלות .8

 כשלי שוק בביטוחי בריאות  .9

 שיוויון בבריאות  –פערים ואי  .10

 סוגיות ומגמות עתידיות של מערכת הבריאות  .11

 

 דרישות חובה 

 השתתפות מלאה בשיעורים  .1

 מרכיבי הציון הסופי 

 ציון בבחינה  100% –יון מורכב מ הצ
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