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שם ומספר הקורס:
שם המרצה:

מערכת הבריאות בארץ מס55-222 .

פרופ' יונה אמיתי

סוג הקורס( :שיעור ,תרגיל ,סמינר ,סדנה וכד')
שנת לימודים :תשע"ד
אתר הקורס באינטרנט:

סמסטר:

1

היקף שעות82 :

/http://lemida.biu.ac.il

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות) :הכרת הארגון והתפקוד של
שרותי הבריאות בקהילה ,במשרד הבריאות ובבתי החולים בישראל והכרת
מערכת הבריאות ,בראיה של בריאות הציבור ,מנהל בריאות וכלכלת בריאות.
 .1ב .תוכן הקורס :עקרונות הרפואה הקלינית :שלבי האבחון ,הטיפול המונע
והקורטיבי ,שירותי בריאות בקהילה ע"י לשכות הבריאות ,בריאות האם והילד –
טיפות החלב בישראל ,שרותי הבריאות לתלמיד ,מחלות הקשורות באורח חיים
ומניעתן ,סוגיות נבחרות בבריאות הקהילה – חיסונים ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי
וההפרטה.
מהלך השיעורים :הרצאות פרונטליות .מצגות ההרצאות וחומר נוסף יועלו לאתר הקורס.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס'

נושא השיעור

השיעור

קריאה

הערות

נדרשת

1

עקרונות הרפואה הקלינית :שלבי האבחון המניעה והטיפול

8

בדיקות סקירה באוכלוסייה הבריאה

3

שרותי הבריאות לקהילה באמצעות לשכות הבריאות

4

שרותי הבריאות בקופות החולים

5

בריאות האם והילד

6

שירותי הבריאות לתלמיד

7

מניעת תחלואה ממחלות זיהומיות – חיסונים

2

תמותת תינוקות ומות עריסה .משמעויות לבריאות הציבור ומניעה

9

מומים מולדים ומניעתם

1

11

מחלות כתוצאה משימוש בחומרים ממכרים – אלכוהול וסמים

11

נזקי העישון והעישון הסביבתי והשלכותיהם על בריאות הציבור

18

סוגיות נבחרות בבריאות הציבור :חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
הפרטה ,שיווניות
מדדי בריאות ומצב בריאות האוכלוסייה בישראל

14

סיכום הקורס

13

ג .חובות הקורס :השתתפות בשיעורים
דרישות קדם :הקורס הינו חלק ממסלול הלימודים לתואר  ,MPHAכקורס חובה
חובות  /דרישות  /מטלות :נוכחות חובה .מומלץ להביא את המצגת שתועלה לאתר הקורס
לפני ההרצאה ולהוסיף הערות ורישומים של החומר שיילמד בשיעור.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר) :בחינה ,ציון עובר61 -
ד .ביבליוגרפיה :רשות:
 .1המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא :קידום בריאות ורפואה מונעת ,בעריכת פרופ' חוה טבנקין,
איגוד רופאי המשפחה ,2112 ,באתר ויקי רפואה.
 .2בריאות בישראל-נתונים נבחרים ,משרד הבריאות2111 ,
ספרי הלימוד ( )textbooksוספרי עזר נוספים :גבי בן נון ,יצחק ברלוביץ' ,מרדכי שני.
מערכת הבריאות בישראל .הוצאת עם עובד ,מהדורה שנייה 2111
חומר מחייב למבחנים :מצגות והרצאות הניתנות בקורס.

2

