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תקשורת בריאות
תיאור הקורס
תקשורת בריאות היא תחום שהתפתח במהירות במהלך  50השנים האחרונות ,כאשר אנשי הבריאות החלו להבין את
הצורך הגובר והולך להשתמש בתקשורת מול קהל המטופלים שהחלו להשמיע את קולם ,הפכו לבטוחים יותר בעצמם,
מודעים לזכויותהם וביקורתיים על האופן בו הם מטופלים ע"י אנשי ומערכת הבריאות.
כיום ,בעידן הניו-מדיה ,נעשה שימוש גובר באמצעי תקשורת המונים כדי להשפיע על עמדות והנהגות ברמת הפרט ועל
נורמות חברתיות ,ערכים ,מנהגים ומדניות ברמת החברה.
השימוש בתקשורת לחינוך לבריאות של מטופלים כמו גם אנשי בריאות ,מאפשר להם ,בין היתר ,לספק שירותי בריאות
טובים יותר וברמת שביעות רצון גבוהה יותר.
שיטת הלימוד
הרצאות פרונטאליות.
נושאי הקורס
 .1תקשורת בריאות
 .2תקשורת המונים ובריאות
 .3תקשורת בריאות – מושגי יסוד
 .4רשתות חברתיות ,חיפוש מידע רפואי מקוון והשפעתו על התנהגות
 .5תקשורת בריאות בעידן הניו-מדיה
 .6תיאוריות ומודלים בתקשורת בריאות
 .7תקשורת בריאות בישראל
 .8פיתוח קמפיין מדיה אפקטיבי לקידום בריאות
 .9תכנון אפקטיבי של תקשורת בריאות וחיזוי השפעות על כוונות והתנהגות
 .10בידור-חינוך כאסטרטגיה של תקשורת בריאות
 .11אוריינות בריאות מקוונת
 .12כתיבת ידיעה לתקשורת
 .13אתיקה בתקשורת בריאות

דרישות הקורס
 .1נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
 .2מבחן
מרכיבי הציון
 100%מבחן
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)תכנית השיעורים (ייתכנו שינויים במהלך הסמסטר
מרצה
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
מרצה אורח
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
מרצה אורח
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר
מרצה אורח
אדלסבורג-ד"ר ענת גסר

נושא ההרצאה
תקשורת ובריאות
תקשורת המונים ובריאות
תקשורת בריאות מושגי יסוד
 חיפוש מידע רפואי מקוון והשפעתו על התנהגות,רשתות חברתיות
בריאות בישראל
מדיה-ותקשורת בריאות בעידן הניו
תיאוריות ומודלים בתקשורת בריאות
תקשורת בריאות בישראל
פיתוח קמפיין מדיה אפקטיבי לקידום בריאות
תכנון אפקטיבי של תקשורת בריאות וחיזוי השפעות על כוונות והתנהגות
חינוך כאסטרטגיה של תקשורת בריאות-בידור
 כתיבת ותכנון אתרי אינטרנט בנושאי בריאות- אוריינות בריאות מקוונת
כתיבת ידיעה לתקשורת
אתיקה בתקשורת בריאות
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