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 :מטרות הקורס

  ת,הרב מקצועיבהתבוננות לחקור את נושא מקצועות הבריאות 

 בעולם הרפואה המודרני  ות מקום ומיקום מקצועות הבריאותוללמוד את עקרונ 

 ון בסוגיות ניהוליות ואתגרי העת הנוכחית דל 
 

וננסה לענות על מספר הגדרה של מקצועות הרפואה והבריאות יסקרו המקצועות השייכים לבמהלך הקורס 

 שאלות מפתח השייכות לתחום. 

 נראה את המשותף והשונה בין המקצועות השונים ונלמד כיצד ניתן להקים מרפאה ייחודית . 

מים אלו,  מקומם בעולם תינתן נקודת מבט היסטורית, כיצד נוצרו המקצועות השונים. השונות בעולם בתחו

 הרפואה. 

מהי עבודת צוות וכיצד ניתן לטייב אותה וחשיבותה לחולה המורכב בימינו יהיה תרגיל כיתה במקום 

 בטיפול הרפואי.הרפואה האלטרנטיבית 

 כמו כן נדון בנושאים מרכזיים המעסיקים את מערכות הבריאות היום בהקשר למקצועות הבריאות ובכלל.  

 

 :סנושאי הקור

שעור 

 מספר

 נושא

 מהם מקצועות הבריאות ? היסטוריה , חוקי עיסוק , חפיפה בין מקצועית  1

 nurseהאם עולם הרפואה עושה שימוש מושכל באנשי מקצוע אלו? 2

practitioner  .כמודל ודוגמא, מיקומו בעולם והארץ , 
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 מטלת קריאה

 מקרה.מקום המקצועות בבתי החולים ובקהילה, סביב תיאורי  3

רפואה -מטלת קריאהרפואה מבוססת עובדות האם רלוונטי גם לתחומי תוכן אלו  4

 משלימה 

 -הרפואה האלטרנטיבית הגדרות, היכן הנישה האפקטיבית, אפקט פלצבו. 5

 תרגיל כיתה

 תזונה כדוגמא.  –בניית מדדי איכות במקצועות הבריאות  6

7  Bench mark במקצועות הבריאות 

 עבודה בכיתת מחשבים. –האלטרנטיבית  הרפואה 8

 מטלת קריאה :מאמר  

9 Poly meal  לעומתPoly peal   למניעת מחלות לב וכלי דם כדוגמא לכווני מחקר

 עכשווים דיון.

 .שווק בעולם הפארארפואי, שווק אישי ומקצועי , טובת הציבור או טובת הגילדה 10

 .אלוביעות בעולמות תוכן תניהול סיכונים ו 11

  חוק ביטוח בריאות לאומיים ישראל ואחרים  12

יתרונות  –באיזה מקצועות יש ובאילו אין היכן זה עומד משפטית  -חוקי עיסוק    13

 וחסרונות ?

 

שמתבססת על הנושאים  במסגרת הקורס יעשה סמינר בנושא של הקמת מרפאה רב מקצועית חדשנית

 שעלו לדיון בכיתה כמו כן במהלך הקורס הסטודנטים יקבלו מטלות קריאה ויתקיים דיון בכיתה.
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 מטלות הקורס:

במידה והקורס יערך בזום יש הצטייד במצלמה למחשב השתתפות : השתתפות פעילה בשעורים .1
  .פעילה משמעותה השתתפות עם מצלמות פתוחות ולקיחת חלק בשעורים

 .קריאת מאמרים, נושאים  והצגתם במהלך הקורס  .2
כל עבודה מסכמת בנושא רפואי,  כוללת: סקירה מקפת על תפקיד מקצועות הבריאות תוך שילוב  .3

 או שרות רפואי ברמה רב מקצועית.  מסוימתנושאי הקורס והקמת מרפאה ייחודית המשרתת מחלה 
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 ,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

 04-8249265: 'טל: LDA@univ.haifa.ac.il ל"דוא :ידהלמ

 ת למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנותבגין לקולאבחון והתאמות 

 04-249022: 'טל mhait@univ.haifa.ac.il :ל"דוא :יה"לל

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות 

 .הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס
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