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אוכלוסיות מיוחדות :בריאות הצבא והאוכלוסייה הערבית
מבנה הקורס ודרישות:
הקורס ינתן במסגרת של הרצאות פרונטליות כאשר חלק מההרצאות ינתנו ע"י המרצים וחלק אחר יינתן ע"י הסטודנטים כחלק
מהמטלה של הקורס.
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתחומים ייחודיים בבריאות הציבור בישראל .הקורס עוסק בשתי אוכלוסיות ייחודיות
במדינת ישראל ,האחת היא חיילי צה"ל והשנייה היא האוכלוסייה הערבית.
מטלת הקורס :הכנת עבודה מהספרות על סוגיות בבריאות הצבא בהשוואה לצבאות זרים בעיקר צבא ארה"ב או לחלופין הכנת
עבודה על בריאות אוכלוסייה יחודית ,כמו האוכלוסייה הערבית בישראל .העבודה יכולה להיחשב כעבודת גמר או כעבודה
סמנריונית בהתאם לכללים המקובלים באוניברסיטה .עבודה סמנריונית מחיבת רישום במזכירות בית הספר לאחר תיאום עם
המרצה .נושא העבודה יסוכם בין הסטודנט והמרצה ויקבע עד לשיעור הרביעי של הקורס .לאחר שהסטודנט בחר נושא לעבודה
הוא יבצע בדיקה מקדימה בספרות על מנת לוודא שקיימת ספרות בנושא המאפשרת ביצוע העבודה הרצויה.
העבודה ,בין אם סמנריונית ובין אם עבודת גמר ,תימסר למזכירות בשני עותקים עד חודש מסיום הסמסטר .סטודנט אשר בחר
בעבודה סמנריונית נדרש להציגה בכיתה בשיעורים האחרונים לפי לו"ז שיפורסם ע"י המרצה .לכל הצגה יוקצו  20דקות ואשר
במסגרתן ידרש הסטודנט להציג את הנושא אשר נבחר לעבודה וכן להשיב לשאלות בנושא.
נושאים מוצעים לעבודות הסטודנטים :נושאים בבריאות הערבים (סרטן הריאות ,שיעורי עישון ,מומים מולדים ותמותת
תינוקות ,סוכרת והשמנה ,סוציולוגיה של הבריאות כמו מבנה משפחה ,מעמד האישה ,הרגלים ומנהגים בעלי השפעה בריאותית,
דת ובריאות ועוד) ,מדיניות חיסונים בצבאות זרים ,מחלות אופייניות לצבאות כמו מחלת הלשמניה והקדחת החוזרת ,הרגלים
סיכוניים שונים כמו עישון ,אלכוהול ,סמים וכו'.
הנוכחות בשיעורים הנה חובה .אי הגעה לשיעורים תביא לאי פרסום ציון .היעדרות חוזרת ולא מוצדקת תבוא לידי ביטוי בציון
(.)20%
הציון יקבע בהתאם לאיכות העבודה אשר תוגש ע"י הסטודנט בהתאם לקביעת המרצה ( 80%לעבודת גמר 60% ,לעבודה
סמינריונית) .הציון לעבודה סמנריונית יכלול גם מרכיב איכות הצגת הנושא בכיתה (.)20%
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נושאי הקורס :


מבנה כללי של הצבא.



מבנה מערכת הבריאות בצבא ,המיון הרפואי ומאפייני אוכלוסיית הצבא.



מדיניות החיסונים בצבא.



תחלואה צבאית אופיינית:
 oלשמניה.
 oקדחת חוזרת.
 oהתפרצויות של מחלות מדבקות.



אירועים צבאיים משמעותיים:
 oאירוע הקישון והשפעתו על צה"ל ,מפת גורמי הסיכון.
 oאירוע ההתנתקות ומוכנות לאסון המוני.
 oהערכות המערכת הצבאית לאירוע זיהומי חריג :פנדמיה של השפעת.



סוגיות בריאותיות נבחרות בקונטקסט הצבאי:
 oהאפידמיולוגיה של העישון בצה"ל.
 oהשמנה ופעילות גופנית.



סוגיות נבחרות בבריאות הערבים בישראל.
 oדמוגרפיה
 oתמותת תינוקות
 oנישואי קרובים
 oהשמנה וסוכרת
 oעישון וסרטן הריאה
 oסרטן השד והיענות לסיקור מוקדם
 oפגיעות ותאונות.
 oאורח חיים ובריאות.
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