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בית הספר לבריאות הציבור – המגמות לניהול ומינהל מערכות בריאות
תכניות MHA/MPH

מערכות בריאות בעולם
שנה"ל תשע"ד
מספר הקורס286.4405 :
מועדי הלימוד :סמסטר ב'  ,תשע"ד
ימי ו' 0:51-00:53
ניקוד אקדמי 5 :שש"ס  5נק'
כיתה :ייקבע בהמשך
המרצה :ד"ר יצחק זיידיסItzhak.zaidise@sheba.health.gov.il .
המתרגל :מר דולב קרולינסקיdolevka@gmail.com .
שעות קבלה :בתאום מראש.
מטרות הקורס :הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות,
מרכיביה המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת .יבחנו האספקטים העיקריים
המנחים את מדינות העולם בהקמת והפעלת מערכת הבריאות ,יוצגו מודלים שונים לארגון
שירותי הבריאות ומימונם ,תוך בחינה השוואתית של מערכות בריאות באירופה (בריטניה,
גרמניה) ,וצפון אמריקה (ארה"ב) .מערכת הבריאות הישראלית אשר נלמדה בסמסטר קודם
(קורס  )004.5551תשמש כנקודת ייחוס .יסקרו האתגרים המרכזיים העומדים בפני מערכות
בריאות בשנים האחרונות ואת הרפורמות והשינויים הארגוניים בשירותי הבריאות.
אתר האינטרנט של הקורס :לקורס נפתח אתר אינטרנט בפורטל הלמידה המתוקשבת של
האוניברסיטה .תדרוך בנוגע לאתר וללימוד המתוקשב יערך בשיעור הראשון.
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מבנה הקורס :הקורס יוגש בחלקו במתכונת של לימוד מתוקשב אשר משמעותו:
כל חמרי הקורס על פי שיעורים ונושאים ,מצגות ,הסברים ,חומר רקע בהפניות לאינטרנט ובמאמרים
יופיעו באתר
לפני לימוד כל נושא יש צורך לקרוא את החמרים הרלוונטיים בהי לרן ,ולענות על המטלות המופיעות בו.
שיקלול תוצאות המטלות יהווה חלק מן הציון הסופי של הקורס
חמרי הקורס ושאלות החזרה יועלו לאתר  3-7ימים לפני השיעור ומועד הגשתם יהיה עד מועד ההרצאה
בימי ו' בבוקר או על פי מועד אחר עליו תתקבל הודעה מראש
במהלך הסמסטר יתקיימו בסך הכל כ 7-שיעורים פרונטליים של  5שעות כל אחד.
השאלות למחשבה המופיעות בחומר הכתוב ידונו בשיעור הפרונטאלי
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מטלות וציונים:
נוכחות חובה לשיעורי הכתה.
מטלות הלימוד המתוקשב (קריאה ,הגשת בחינות החזרה במועד ,ציוני בחינות החזרה,
נוכחות והשתתפות בכתה) .31% -
בחינה סופית –  .31%הבחינה תהיה בת  5מרכיבים( :א) שאלות אמריקאיות מתוך שאלות
החזרה בקורס המתוקשב( .ב,ג) שאלות פתוחות.
החומר לבחינה  -החומר המתוקשב ,חמרי קריאת החובה.
על הסטודנטים להיות בקיאים בחומר המתוקשב לשיעורים הפרונטאליים
נושאי הקורס:
להלן נושאי הקורס
המצגות וחומר הקריאה לנושאים יופיעו ב Moodle-לפני כל הרצאה
הסטודנטים מתבקשים להיכנס לאתר ,ולהוריד את החומר.
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נושא*
בריאות ומערכות בריאות
מודלים של מערכות בריאות
היבטים כלכליים של מערכות בריאות
ניתוח מערכות בריאות
מערכת הבריאות האנגלית
מערכת הבריאות הגרמנית
מערכת הבריאות האמריקאית
מערכת הבריאות ההולנדית
מערכת הבריאות בארצות מתפתחות

*הערה :יתכנו שינויים בתכנית .יש לעקוב ב High-Learn-אחר ההודעות
בהצלחה !!
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