
 

 

 

 

 

 

 ,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 

 8249265-0טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דואל :למידה

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות 

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il דואל :ליה"ל

וניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אם יש ברשותך מכתב התאמות מהא

 אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

 286.4380           פרופ'  רונית אנדוולט

 2021  ב"פשנה"ל תש     , סמסטר א8:30-10:00יום ד' 

        

 
 קורס: אתגרים ניהוליים וחברתיים בתחלואה כרונית

 

חיפוש ידע בנושא התחלואה הכרונית, הבנה של  שיטות ו: הקניית מיומנויות מטרות הלימודים

מחקר באפידמיולוגיה אופייניות לתחום, הכרות עם אפשרויות ניהול התחלואה באספקטים 

החברתיים של ההתמודדות עם המחלה. קריאה ביקורתית של מדדי בריאות במחלות כרוניות, 

את המחלות הכרוניות, מדידת איכות רפואית וניהול  הבנה של תהליכים חברתיים המאפיינים

נכון של השירותים הרפואיים. הלימוד ילווה בהתנסות אישית בחיפוש ממוחשב וכן בבניית 

מחקר מבוסס מקרה בתחום. הקורס נועד לתת כלים להבנת מרכיבי המחלה השונים לאו דווקא 

טיים לסטודנטים בקשת הרפואיים, לקריאה חוקרת בתחום המחלות הכרוניות הרלוונ

 .ההתמחויות בבריאות הציבור

  מבנה הקורס: הרצאה של שעתיים  פעם בשבוע.
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 :דרישות הקורס

במידה והקורס יערך בזום יש הצטייד במצלמה השתתפות פעילה במהלך ההרצאות.  .1

למחשב , השתתפות פעילה משמעותה השתתפות עם מצלמות פתוחות ולקיחת חלק 

 בשעורים 

עמודים לא כולל רשימת ספרות. יש לבחור  20עבודת סמינריונית הכוללת עד הגשת  .2

מחלה כרונית מתוך הרשימה או אחרת לבחירת הסטודנט ולכלול בעבודה את כל 

 נושאי הקורס כפי שיפורטו בכיתה ותאור מקרה הכולל ראיון עומק עם חולה במחלה 

 בכיתה. והריאיון הצגת המחלה ותאור המקרה  .3

 ס: הקור כנית

 מס'
 ותההרצא ינושא

1.  
 מבוא, הגדרת מחלה כרונית –מחלות כרוניות  פרדיגמה של מחלות אקוטיות לעומת הכרוניות, 

2.  
 כלי לניהול והערכה –, מקורות מידע, מערכות מידע ממוחשבות סוגי מחלות כרוניות

3.  
 מיגדר ועוד  –הגדרות חברתיות של מחלות כרוניות 

4.  

 התייחסות הפרט והחברה – אספקטים חברתיים וכלכליים

 קריאת מאמר -סרט 

 Unnatural causes 

5.  
 הטיפול המשפחתי בחולה הכרוני 

6.  

  –שיטות מחקר 

 במחלות כרוניות, מדדים אפידמיולוגיים ועקרונות שימוש בהם, סוגי הטיות  )קריאה ודיון על מאמר( מחקרי חתך ואקולוגי

7.  
 כיתת מחשב התנסות בחיפוש מידע 

8.  
 הכרת כלי לסיוע אישי וחברתי, סוגי טיפול )טיפולים קבוצתיים, שיקומים, פליאטיביים( – לעזרה עצמיתעמותות 

9.  
 מדדי איכות רפואיים )בעולם ובארץ( -  מדדי רפואה לאומיים

10.  
 )דיון כיתתי(  שיקולים כלכליים של מערכות בריאות בניהול המחלות הכרוניות

11.  
 פעולות מניעה וטיפול, הצלחה וכשלון -  התערבויות בעולם

12.  
 הצגת סטודנטים

13.  
 הצגת סטודנטים



 

 

 

 

 

   :המלצת קריאה
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 עמודים  20א. עבודות: עבודת סיכום של הקורס בת 

 העבודה כוללת: 

התמקדות בתחלואה כרונית ספציפית תוך התייחסות לצד החברתי  הכולל את הסעיפים 

של מטופל כולל תמלול הבאים : אפידמיולוגיה בעולם ובארץ, תיאור מקרה, ראיון אישי 

לה, תפיסת האדם על ניהול המחלה מול ניהול הסובל/ מתמודד עם המחלה , שלבי המח

מודל ניהולי, גישות טיפוליות שונות, מניעה )גישות שונות(, התמודדות )אישית  -אובייקטיבי 

וחברתית(, ציפיות של החולה מהסביבה, ציפיות החברה מהחולה, מדדי איכות מומלצים 

בית של הפרט החולה חשיפה לעמותות לעזרה עצמית , התמודדות כלכלית ואדמיניסטרטי

 ועוד.

 .  יש לקשר את העבודה לכל נושאים שעלו במהלך הקורס
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 לבחור את הנושא מתוך הרשימה, ניתן למצוא מחלה כרונית אחרת לאישור המרצה: ניתן . 2
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 . קריאת מאמרים1 ב. תרגילים:  

 . הצגה בכיתה של העבודה 2          

 

 :מרכיבי הציון  בקורס

 עבודה 70%

 הצגה בכיתה  30%

 
 


