
 

 

 

 

 

 

 286.4100קורס מספר: 

 2022-2021 בתשפ"שנת הלימודים: 

 'אסימסטר  MPHתוכנית 

 מבוא לבריאות הציבור :סילבוס קורס

 מרכזת הקורס -אפל -אורנה בראון פרופ' -יםמרצ

 מיה נגב ר'ד

 רז-ד"ר מאיה פלד

 מנפרד גריןפרופ' 

הקניית מושגי יסוד בבריאות הציבור בהקשר החברתי, בבריאות הסביבה  מטרת העל של הקורס:

 ובמנהל מערכות בריאות. 

 ציבור ומהם האלמנטים שמרכיבים אותו.ה מה זה בריאותבסיום הקורס הסטודנטים ידעו 

  .8.30-10.00' בשעות השל שעתים פעם בשבוע, ימי  מפגש: מבנה הקורס

 ודיונים הרצאותמתודולוגיה: 

 ובסוף הסמסטר יערך מבחן. מספר תרגילים הגישבמשך הסמסטר הסטודנטים ידרשו ל :נוכחות חובה

 לפחות בשיעורים והגשת כל התרגילים. 80%חובת נוכחות של 

 60: ציון עובר: קורסהערכת ה

 30% :הגשת תרגילים

 70%מבחן:               

 

 תוכן הקורס:

 נושא שם המרצה תאריך מספר

 במאה העשרים ואחד הבעיות הבוערות בבריאות הציבור  אפל-פרופ' בראון 14.10.21  .1

 ואי השוויון בבריאות  

 בריאות הציבור בעידן הקורונה מנפרד גריןפרופ'  21.10.21  .2

  המושג "בריאות" ומשמעותו בבריאות הציבור לאפ-פרופ' בראון  28.10.21  .3

 התפתחות היסטורית של בריאות הציבור אפל-בראוןפרופ'  4.11.21  .4

  גורמים המשפיעים על בריאות  לאפ-פרופ' בראון  11.11.21  .5

 המשך אפל-פרופ' בראון 18.11.21  .6

 התנהגות בריאותית אפל-פרופ' בראון 25.11.21  .7



 

 

                         

 :חובה ספרות

 אפל-ספרות לשיעורים של פרופ' אורנה בראון

 - 1 פרק(. 2016הוצאת דיונון, )אפל, דאוד, לוין. קידום בריאות מתאוריה למעשה, -. בראון1

 היסטוריה של קידום בריאות

 -2 פרק(. 2016הוצאת דיונון, ), לוין. קידום בריאות מתאוריה למעשה, אפל, דאוד-בראון. 2

 הפיתוח הרעיוני של קידום בריאות.

 - 3 פרק(. 2016הוצאת דיונון )אפל, דאוד, לוין. קידום בריאות מתאוריה למעשה, -בראון. 3

 מודלים של קידום בריאות.

  .3-5, 2001אוקטובר  Review 4התפתחות היסטורית.  -אפל. קידום בריאות-אורנה בראון .4
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 של ד"ר מיה נגבספרות להרצאות 

1. Frumkin ,H. 2010. Introduction, in: Environmental Health: from Global to 
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 :רז-ספרות להרצאות של ד"ר פלד

 1992חוק יסוד כבוד האדם וחירותו  .1

 – 13 פרק(. 2016הוצאת דיונון, )דאוד, לוין. קידום בריאות מתאוריה למעשה, אפל, -בראון .2

לגיטימיות ההתערבות השלטונית והמוסדית בהחלטות של הפרט הנוגעות לבריאותו. )עמוד 

213-231) 

 ספרות להרצאה על מערכת הבריאות

שלישית עם עובד . מערכת הבריאות בישראל, מהדורה מרדכי שני ,יצחק ברלוביץ ,גבי בין נון .1
 124עד עמוד  51, מעמוד 2-4פרקים  .2020

 

 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
 04-0228249טל:  mhait@univ.haifa.ac.il דואל: ליה"ל

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

https://dashboards.sdgindex.org/
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