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מהו קידום בריאות? האם אנו עוסקים בקידום בריאות על מנת לשנות אורחות חיים? לשפר מצב בריאותי? האם אנו עוסקים
בתחום זה על מנת לשנות את התנאים ,המשפיעים על הבריאות? בקורס נדון בסוגיות הנ"ל ,נכיר מושגי יסוד ,מודלים
רלוונטיים ושלבים בתכנון פרויקטים של קידום בריאות .נעסוק בגורמים המשפיעים על בריאותם של פרטים ,אוכלוסיות
וקהילות .ההרצאות ,הדיונים ,והתרגילים יתמקדו בפרקטיקה עכשווית ויעסקו –בין היתר -בשוויון וצדק בבריאות ,אתיקה,
מדיניות מקדמת בריאות ,ופיתוח תכניות חלוץ.
*ייתכנו שינויים בנושאי ההרצאות ובחומר הקריאה הנדרש.
מטרות הלימודים:
.1

לפתח הבנה בסוגיות העומדות בבסיס המקצועי של העיסוק

.2

לפתח ולחזק ידע בקידום בריאות

.3

להקנות מיומנויות בסיסיות לפיתוח פעולות קידום בריאות :איתור מקורות מידע ,אבחון סביבתי ,ארגוני וההתנהגותי,
ייסוד שותפויות ,ויישום שינויים לקידום הבריאות תוך התייחסות למאפייני קבוצות היעד.

דרישות קדם:

אין

דרישות הקורס:
נוכחות :לא פחות מ 80% -מן המפגשים.
תרגילים 30% :יש להגיש שלושה תרגילים ( 10%לתרגיל)
מטלת סיום סמסטר (בזוגות) 70% :עליכם לערוך אבחון על פי המודל שייבחר על ידי המרצה ,בקהילה או בארגון
המציינים להלן ,להסיק מסקנות מממצאיכם ולהמליץ מה כדאי לעשות כדי לגרום לשינוי במצב הבריאות עליו תצביעו ,או
בגורמים המשפיעים עליו .האבחון דורש היכרות בפועל ,מעבר להיכרות אקדמית (כלומר ,יש לצאת לשטח) .אין להגיש תכנית
קידום בריאות מלאה .רק המלצות לפיתוחה! המסמך יכלול סקירת ספרות של המצב שאיתרתם ,הגדרות חשובות .עליכם
לתת מסקנות שעלו מהאבחון והמלצות לפעולה בכל אחת מאסטרטגיות הפעולה של אמנת אוטווה .על כל זוג לבחור מסגרת
בה יערך האבחון – הצעות לפניכם
 גן ילדים ,בית ספר יסודי ,חטיבה או תיכון
 פנימייה
 בית סוהר
 יישוב
 בית אבות/דיור מוגן
 מחלקה בבית חולים
 ארגון או מקום עבודה
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עקרונות אוטווה :שיתופי פעולה בקידום בריאות
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גישת המסגרות – – Settings in Health Promotionהגשת תרגיל  0לבדיקה

מודלים של תכנון :מודל  PRECEDEשלב + 0תאריך הגשה סופי ,תרגיל 0

Green, L. W. & Kreuter, M. W. (2005). Health Program Planning, an Educational and Ecological .
Approach (4th Ed). McGraw: Hill, USA.
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