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ד"ר מיה נגב
סמסטר ב' ,קורס חובה למגמת מינהל מערכות בריאות ,ימי ה' 10:00-12:00 ,שנה"ל תשע"ו2015-2016 ,
דרישות קדם :קורס מדיניות ציבורית בבריאות א'

מבוא למדיניות ציבורית בבריאות ב'
מטרות הקורס:
.1
.2
.3
.4

קורס זה יתמקד בהעמקת ההבנה והיכולת לנתח מדיניות ציבורית ,על בסיס תיאוריות בתחום
שנלמדו בסמסטר א' ותוך הרחבת הבסיס התיאורטי של הסטודנטים.
הקורס יעסוק במקרי חקר מרכזיים במדיניות בריאות בישראל ,ויכלול הרצאות אורח של מומחים
לבריאות הציבור העובדים במערכת הבריאות ובאקדמיה.
הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בהצגת וניתוח מקרי חקר במדיניות ציבורית בבריאות.
הסטודנטים ישתתפו בתרגילים בכיתה במקרה של תסקירי השפעה על הבריאות.

דרישות הקורס:
.1
.2
.3

נוכחות מלאה ופעילה (מינימום  80%מהשיעורים)
עבודת אמצע בקבוצות – העברת הרצאה פעילה בכיתה ()60%
עבודת סוף בזוגות – ניתוח סוגיה במדיניות בריאות בישראל או בעולם ()40%

הנושאים בהם יעסוק הקורס:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תיאוריות במדיניות ציבורית :מעגל המדיניות ,זרמי מדיניות ,רציונליזם ,ניאו-מוסדיות ,רשתות
מדיניות ,רב-תרבותיות
פוליטיקה ,מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
שיתוף הציבור ותפקיד החברה האזרחית בתהליכי קבלת החלטות
תסקירי השפעה על הבריאות
חבילות מדיניות
מקרי חקר במדיניות ציבורית ובריאות בישראל
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