התמודדות עם מצבי חירום ומגיפות – עקרונות
 4200 21א01
ד"ר דורית ניצן – 286.4200
מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי
תשפ"ב ,סמסטר א' ,ימי א'  – 16-20פעם בשבועיים בתאריכים הבאים:
.19.12.21 ,5.12.21 ,21.11.21 ,7.11.21 ,24.10.21 ,10.10.21
הלימודים יתקיימו בזום.
רקע
סיוע הומניטרי תומך בקהילות ברחבי העולם במאבקן במצבים קריטיים ומסכני חיים ,במקרי חירום חריפים וממושכים.
הם נדרשים לשרת  24/7ולהבין את הנסיבות ,הצרכים ,הידע ,לגייס משאבים ,לדווח ולפקח ולשרת באופן מתואם ,יחד עם
ארגונים הומניטרים ושותפים אחרים .קורס זה מיועד כבסיס לאנשי מקצוע בתחומי הבריאות והחברה כדי להבטיח נכונות
של עובדים הומניטריים להציל חיים ולהשפיע על בריאות הדורות הבאים .מגיפת הקורונה ,הפנדמיה איתה נאבק העולם,
מהווה הזדמנות ללמוד ,לבחון ,ולשפר את התגובה הכלל עולמית ,האזורית ,ברמת המדינות והקהילות.
הקורס עוסק בשפע השחקנים ההומניטאריים בתחום ,ומעניק תשומת לב מיוחדת למנדטים ,הספציפיות ,היכולות
והמאמצים המתואמים שלהם .הלימודים מונחים על ידי הנורמות והערכים של ארגון האומות המאוחדות וארגוניהם,
ומונחים על ידי זכויות האדם והזכות לבריאות תוך מתן דגש מיוחד לארגון הבריאות העולמי .הקורס מתמקד בגישה
לשירותי בריאות איכותיים שהאנשים נמצאים במרכזם ושירותי הבריאות מצויים בליבת השירותי החברתיים ,כדי להבטיח
גישה לחבילות חיוניות של שירותי בריאות ,חברה ורווחה .בוגרי תוכנית זו מוכנים להצטרף לארגוני האו"ם ,לארגונים לא
ממשלתיים ושותפים,
כל בסיסי זה מיועד לסטודנטים שמתכוונים להמשיך ולהעמיק בתחום ומוכנים לקחת על עצמם מגוון תפקידים ,או לסייע
לארגונים הומניטריים ,לתמוך ולהנחות ארגונים בתכנון שירותי הבריאות .ניהול תוכניות עבודה ,ניטור והערכה ,עם דגש
לתרומה למאמצי שלום עולמי ומחקר ופיתוח בתחומים השונים.
הקורס יינתן בעברית ,אך המצגות ,המסמכים וחומר הרקע – באנגלית.
הערכת סטודנט
עבודה קצרה בנושא :האם העולם/מדינות/קהילות יכלו להיות מוכנים לפנדמיה הנוכחית ומה נדרש כדי להבטיח מוכנות
לארועי החרום המצפים לנו בעתיד

נושאי הרצאות







 משמעות, כלים, משילות, ערכי ליבה-ארגון הבריאות העולמי
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: תוך דגש על, הכלים והמשמעות, השנים100 ) – התפתחות במשךIHR( החוקים הבינלאומיים לבריאות
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All hazards approach
Core Capacities
IHR Monitoring and Evaluation
Outbreaks investigation, reporting
From detection to validation
ארגון הבריאות העולמי
התוכנית לחירום של אב"ע
מלחמה בקורונה ממעוף הציפור
צעד קדימה ושינויים
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) מעגל ניהול מצבי חרום (המנעות מאסונות.4
Emergency Cycle Management:




All-hazards approach
Prevention, Preparedness, Readiness and Response, Rehabilitation
Affected Populations
ארגונים הקשורים בסיוע הומניטרי ניהול מצבי חירום הומניטריים
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Mandate, roles, leadership and coordination
o IASC
Non-Governmental Organizations
UN Agencies
WHO governing bodies, Resolution and legal tools
Governments & Donors
Emergency Response Framework
Grading Systems (WHO, OCHA)
Incident Management System
 פיתוח ודיפלומטיה של הבריאות, מצבי חירום.7
Emergencies, development and Health diplomacy:





War, peace and conflict assessments
Health as a bridge of peace
Diplomatic procedures, protocols and jargon Rt

