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 שם הקורס: מערכת הבריאות בישראל

 

 פרטי הקורס:

 286.4440מספר הקורס:   

 גשעות לימוד:  סמסטר א' , תשפ"

 1800-2000יום ה'                        

 נק' ס'. 2שש"ס,  2אקדמי: ניקוד 

 MD, MHA, MAהמרצה: ד"ר ארז און, 

 מטרות הקורס: 

להקנות ידע על מערכת הבריאות בישראל: מבנה, עקרונות הפעלה, שחקנים ראשיים ויחסי הגומלין בניהם. מגמות 

 במערכת הבריאות והשוואה למערכות בריאות במדינות אחרות

 שעת קבלה:  

 בתאום מראש.

  מבנה הקורס:

הרצאות לפי הנושאים בסילבוס. ההרצאות יוצגו באתר הקורס. הסטודנט מחויבים בקריאת החומר הרלוונטי 

 מהספרות המומלצת לקראת ההרצאה. 

. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרותבמקרה של הוראה בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. 

 במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה.

 מטלות וציונים: 

 מבחן מסכם על כל החומר הנלמד שיקבע את הציון הסופי
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 נושאי הרצאות בקורס:

 

 חוק ביטוח בריאות ממלכתימערכת הבריאות בישראל בתקופה שלפני  .1

 חוק ביטוח בריאות ממלאכתי והשפעתו על מערכת הבריאות .2

 תפקידי משרד הבריאות ושירותי הרפואה באחריותו .3

 קופות החולים בישראל ושירותי הרפואה בקהילה .4

 שירותי בריאות נוספים וביטוחי בריאות מסחריים .5

 מערכת האשפוז בישראל .6

 במערכת הבריאות המסגרת המשפטית .7

 איכות ובטיחות הטיפול .8

 תקציב הבריאות בישראל .9

 ההוצאה הפרטית מול ההוצאה הציבורית במערכת הבריאות   .10

 שוק התרופות בישראל  .11

 כוח האדם במערכת הבריאות  .12

 מגמות עתידיות במערכת הבריאות   .13

 

 ספרות מומלצת:

 

 .2020נון, י. ברלוביץ, מ. שני, הוצאת קוראים, מערכת הבריאות בישראל, ג. בן  .1

 .2015הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בישראל. משרד הבריאות,  -ועדת גרמן  .2

 .1990דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל, ירושלים,  .3

 . 1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי,  .4

. האגף לפיקוח ובקרה על קופות החולים ושרותי בריאות 2020דו"ח ציבורי מסכם על פעילות קופות החולים  .5

 .2021נוספים, משרד הבריאות, 

. האגף לפיקוח 2020דו"ח ציבורי מסכם על תכניות לשירותי בריאות נוספים )שב"ן( של קופות החולים  .6

 .2021ם, משרד הבריאות, ובקרה על קופות החולים ושרותי בריאות נוספי
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 2020, אגף כלכלה ותכנון, משרד הבריאות, 2017דו"ח פיננסי של בתי החולים בישראל  .7

, המנהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד 2020 -1995חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קובץ נתונים סטטיסטיים  .8

 .2021הבריאות, 

 .2020לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות,אי שוויון בבריאות והתמודדות עימו, המנהל  .9

, המנהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, 2020וישראל  OECDהשוואות בינלאומיות של מערכות בריאות במדינות ה  .10

 .2021משרד הבריאות, 

 .2020דו"ח מסכם, המוסד לביטוח לאומי,  -חברות בקופות החולים .11

 .2021 דוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, .12

 2020כוח אדם במקצעות הבריאות, משרד הבריאות,  .13

 2020מוסדות אשפוז בישראל, משרד הבריאות,  .14

 

 סטודנט/ית יקר/ה,

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות • 

 .04-8249265 -טל' ,LDA@univ.haifa.ac.il -ולקויות למידה: דוא"ל אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות

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

8249022 

עות הקבלה או אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בש• 

 במייל בסמוך לתחילת הקורס.


