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סילבוס הקורס "בריאות אם וילד בישראל" ,שנה א'
מרצה :ד"ר ליזה רובין.
מטרות העל של הקורס :ילדים מהווים העתודה של כל חברה ומדינה .המידה שבה החברה מעודדת ומטפחת והתפתחותם של
הדורות הבאים משפיעה על החיוניות של אותה חברה .עידוד טיפוח ושמירת בריאותם של אמהות ושל ילדים הוא חלק בלתי
נפרד מהמדיניות הכוללנית של החברה לגבי הדור הצעיר .בקורס זה נכיר את הצרכים הבריאותיים של אמהות ,תינוקות,
וילדים בישראל ובעולם .נדון בקשר בין מצבים חברתיים-תרבותיים לבין בריאות של אוכלוסיה זו .כמוכן נבחן איך מדיניות
בריאות ומדיניות חברתית משפיעות על בריאות אמהות וילדים.
מבנה הקורס :הרצאות של  0שעות ,פעם בשבוע ,בימי ה' בין השעות  .20:22-32:22מאמרים לקריאה הנמצאים בספרייה
בשמורים או באתר אינטרנט יהוו בסיס לדיון .נוכחות חובה.
מתודולוגיה :הרצאות ודיון.
הסטודנטים יכינו  0עבודות קצרות ( 3-0דפים) המסכמים ומנתחים מאמרים שיחולקו בעת הקורס ועוד עבודה קצרה של 0
עמודים על שאלה מכוונת שתדרש חיפוש בספרות.
המבחן יהיה מבחן אמריקאי לרוב עם מספר שאלות פתוחות .לקראת המבחן על הסטודנט להכין  1שאלות למבחן לדיון בכתה.
חלק משאלות המבחן ילקחו מהשאלות שיוכנו ע"י הסטודנטים.
הערכת הציון:
שאלות למבחן
סיכום וניתוח מאמרים
שאלה מכוונת
מבחן
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נ ו ש א
מבוא .הסטוריה ומבנה של שרותי בריאות לאוכלוסיית אמהות וילדים ,השפעת שרותי
בריאות ,חברה וחינוך ,ומבניהם על בריאות אמהות וילדים
בריאות ילדים ועוני
איך מודדים בריאותם של אמהות ,תינוקות וילדים?
תכנון משפחה והשפעתו על בריאות אמהות וילדים.
פוריות ,מדיניות מעקב אחר נשים הרות .מניעת פגות
מדיניות של מניעת מומים מולדים.
סוגיות בתזונת תינוקות ופעוטים : Iהנקה
סוגיות בתזונת תינוקות ופעוטים :I Iמעקב אחר גדילה
סוגיות בהתפתחות הילד  : Iהאם אנחנו יכולים להשפיע על התפתחות ילדינו?
סוגיות בהתפתחות הילד  : IIאיתור ומעקב אחר הילד עם צרכים מיוחדים.
התעמרות בילדים
בריאות של מתבגרים והתנהגויות סיכוניות.
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
סיכום
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