
 

 

 

 

 

 

 .286.4320קורס מספר: 

 2022-2021 ב"פתששנת הלימודים: 

 'אסימסטר  MPHתוכנית 

 השפעת מאפיינים חברתיים על בריאות :סילבוס קורס

 אפל  -אורנה בראון פרופ' -מרצה

 קורס סמינריון

הסטודנט יוכל להבין ולנתח גורמים חברתיים המשפיעים על בריאות  מטרת העל של הקורס:

הפרט והחברה. הסטודנט יוכל לזהות גורמים חברתיים שונים המשפיעים על בריאות ויוכל 

להבנת הציג את שטחי המחקר והדילמות הכלולים באפידמיולוגיה חברתית וחשיבותם ל

 החיים.    במעגלפערים בבריאות בחברה  הליכים והגורמים החברתיים המסביריםהת

 .ביום רביעי בצהורים של שעתים פעם בשבוע מפגש  , דיונים בכתה,הרצאות :מבנה הקורס

הציג ולהגיש לכל אורך הסמסטר לבמשך הסימסטר הסטודנטים ידרשו מתודולוגיה:  

 חן בית, בסוף הסמסטר ינתן מב . תרגילים

 מהשיעורים. 80%חובת השתתפות בלפחות : קורסהערכת ה

 40%  :דרשכיתה והגשת תרגילים לפי הנדיונים בתתפות בהש

 60%: מבחן בית                      

, בתנאי שהנושא קשור יבחרהסטודנט סמינריון בנושא ש אם הסטודנט בוחר, ניתן להגיש

 המרצה עד אמצע הסמסטר את נושא הסמינריון.יש לתאם עם  .בקורס לנושאים שנלמדו

 .2022לאפריל  1סמינריון לא יאוחר מה הגשת 

  



 

 

 

 

 

 תוכן הקורס:

 נושא תאריך מספר

 היסטוריה של אפידמיולוגיה חברתית, תאור הנושא 13.10.21  .1

SDG-  - Sustainable Development Goals מטרות להתפתחות ברת קיימא 

 אין שיעור -שנה באוניברסיטהרוע פתיחת יא 20.10.21  .2

 פערים חברתיים בבריאות  27.10.21  .3

 תמיכה חברתית ורשתות חברתיות 3.11.21  .4

  המשך - בריאות ואינטראקציות חברתיות 10.11.21  .5

 אפליה ובריאות 17.11.21  .6

 הון חברתי ובריאות  24.11.21  .7

 המודל הסולוטוגני 1.12.21  .8

  ובריאות תעסוקה 8.12.21  .9

 הגירה ובריאות  15.12.21  .10

 מגדר  ובריאות 22.12.21  .11

 המשך 29.12.21  .12

 לחץ וגורמים חברתיים 5.01.22  .13

מכניזמים ביולוגים המסבירים את הקשרים בין בריאות ומאפיינים  12.01.22  .14

 חברתיים
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 סטודנט/ית יקר/ה

          אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה
זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות 

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דואל: למידה

          לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות
 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.il דואל: ליה"ל

          אליי אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י
 בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס
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