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 פרופ' שמואל רשפון

 286.4250.א 1קורס 

8.30-12.00',  דסמסטר א', יום                                                                                                                                

 2022-23 גפ"שנה"ל תש                                                                

 מגמת בריאות הקהילה                                                                                                                                           

                                                                                                             

 "מדיניות חיסונים" סילבוס הקורס:

 

תהליכי הכללת חיסונים בתכניות . פיתוח חיסונים ות.פרט וחיסון אוכלוסיה: הכרת עקרונות חיסון מטרות הקורס

חיסון מבוגרים. חיסון עובדי מערכת  סוני השגרה של גיל הילדות בישראל.תכנית חיהשגרה של גיל הילדות. 

  חיסון היוצאים לחו"ל. היבטים אתיים וחוקיים של חיסונים.. הבריאות

 

שעות שבועיות,   4קורס בחירה לסטודנטים במגמות האחרות.  .: קורס חובה במגמת בריאות הקהילהמבנה הקורס

לפתוח מצלמות לשהות בבית ו הסטודנטים נדרשיםשיעורים מקוונים בנוכחות חובה. ה. 8:00-12:00רביעי בימי 

 .  עדרותיאי פתיחת מצלמה תחשב כה תמונות הגלריה לא יוקלטו., שיעור. במקרה שהשיעור יוקלטמשך כל הב

   עבודה סמינריונית.ניתן להגיש 

 

 ודיונים.  הרצאות  :מתודולוגיה

 

 .60יון עובר:  ציון  המבחן. צ קורס: הערכת ה

 אם מוגשת עבודה סמינריונית ניתן עליה ציון בנפרד.
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 :הקורסשיעורי 

 

 נ   ו    ש    א מספר

 חלק א': מבוא  

. ניטור חיסון לאחר רישום. של חיסונים חיסונים. ניסויים קלינייםמהו חיסון. היסטוריה של חיסונים. פיתוח  1-2

 חיסונים.התנגדויות לקבלת 

 ובישראל.פותחות תהליך קבלת החלטות בתכניות חיסון במדינות המ 

 חלק ב': חיסוני השגרה של גיל הילדות 

 .קביעת תכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות 3 

 .Bדלקת כבד חיסון נגד   4 

 חיסון נגד טטנוס, דיפתריה ושעלת.

 . bהמופילוס אינפלואנזה פוליו וחיסון נגד חיסון נגד  5 

 וחיסון נגיף רוטה ומוקוקית איסון נגד מחלה פנח 6 

  .A. חיסון נגד דלקת כבד ואבעבועות רוח אדמת , חזרת, חיסון נגד חצבת     7

 חיסון נגד נגיף פפילומה.  8

 מבוגריםחיסון חלק ג':   

חיסון תלמידי מקצועות הבריאות וחיסון  .יוצאים לחו"למבוגרים וילדים. חיסון החיסון ההשפעה ההדדית של  9

 חיסונים נגד נגיף קורונה. .עובדי מערכת הבריאות

 חלק ד': חוק וחיסונים  10 

 פיצוי נפגעי חיסון.  חובה חוקית לקבל חיסון.חיסון. קבלת הסכמה להאתיקה של תכניות חיסון לאומיות. 

 

 

 פרותס

1  .EDITION, W.B. SANDERS  th2017,7 VACCINESPLOTKIN SA, ORENSTEIN WA.  

COMPANY,  

 

 חיסוניםהתדריך . משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה. 2

http://www.health.gov.il/subjects/vaccines/pages/tadrich_chisunim.aspx=4309  

3 .REPORT OF THE COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES, RED BOOK. 

2021 ,Edition 32nd PEDIATRICS,AMERICAN ACADEMY OF  

http://aapredbook.aappublications.org 

http://www.health.gov.il/subjects/vaccines/pages/tadrich_chisunim.aspx=4309
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 www.cdc.nip:// httpבנושא חיסונים: CDC. אתר האינטרנט של 4

 

5 .INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH, 

  :www.int/ith http// :הנחיות ארגון הבריאות העולמי, באתר האינטרנט    

 

 . 1992 -ותקנות ביטוח נפגעי חיסון  תשנ"ג  1989 -, תש"ןחיסוןחוק ביטוח נפגעי . 6

 

  :של משרד הבריאות מיעצת למחלות זיהומיות ולחיסוניםה הועדהדיונים של ה. סיכומי 7

http://www.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Pages/default.aspx 

 /http://www.immunize.org  :אתר הקואליציה לחיסונים. 8

קטלוג של מאמרים על חיסונים, לפי חיסון ונושא. האתר מספק קישורים לתקצירים ולמאמרים 

//www.immunize.org/journalarticles 

9 .Epidemiology and Prevention of Vaccine Preventable Diseases, The Pink Book: Course 

Textbook - 13th Edition (2017) 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html 

 

 ,טודנט/ית יקר/הס

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

 ל"להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: דוא

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

 ל"לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: דוא   

mhait@univ.haifa.ac.il    . :8249022-04טל. 

מות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אלי בשעות אם יש ברשותך מכתב התא•     

   .הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

 

 

 

 

 

 

 

http://www.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Pages/default.aspx

