פרופ' שמואל רשפון
קורס 286.4260
סמסטר ב' ,ימי ה' 8.30-12.00
שנה"ל תשפ"ב2021-22 ,
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סילבוס הקורס "מדיניות בריאות הציבור"
מטרות הקורס:
הכרת התהליכים של ייזום מדיניות בריאות הציבור ,תכנונה ,יישומה והערכתה .ניתוח סוגיות
בבריאות הציבור תוך שימוש במודל האינטראקטיבי של מדיניות חברתית ובמודל מחזור מדיניות
הבריאות.
קבלת החלטות מדיניות בריאות הציבור ברמה העולמית ,הלאומית ,המחוזית והמקומית .ניתן דגש
על היבטים חוקיים של מדיניות בריאות .היכרות עם מדיניות בריאות הציבור בישראל בתחומים
הבאים :ניטור מחלות מדבקות ,מניעת שפעת ,שחפת ואיידס ,מניעת העברת מחלות מדבקות בין
מדינות ,שמירה על איכות המזון ובטיחותו ,בריאות הנפש ,בריאות השן ,רפואה מונעת לאם ולילד
ושירותי הבריאות לתלמידי בתי הספר.
מבנה הקורס:
קורס חובה במגמת בריאות הקהילה ,קורס בחירה לסטודנטים במגמות האחרות 4 .שעות
שבועיות ,סמסטר ב' ,ימי חמישי בשעות  . 8.30-12.00נוכחות חובה .בקורס מקוון הסטודנטים
נדרשים לשהות בבית ולפתוח מצלמות במשך כל השיעור .במקרה שהשיעור יוקלט ,תמונות הגלריה
לא יוקלטו .אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות.
ניתן להגיש עבודה סמינריונית .אם מוגשת עבודה סמינריונית ,ניתן עליה ציון בנפרד מציון הקורס.
מתודולוגיה:
הרצאות ודיונים .קיימת אפשר לבחור להגיש את התרגיל "מזכר למנכ"ל משרד הבריאות" תמורת
תוספת  5נקודות (בונוס) לציון הסופי של הקורס.
ציון הקורס:
ציון הבחינה +בונוס ( אם יש)
ציון עובר.60 :

שיעורי הקורס:

שיעור
מספר

חלק א' ,שיעורים  :1-3מבוא למדיניות בריאות הציבור.

1

מדיניות השירות המונע לאשה ההרה ,לתינוקות ,לפעוטות ולתלמידי בתי הספר.

2

הגורמים המעצבים מדיניות בריאות  .ערכים בבריאות הציבור .רמות של קבלת החלטות מדיניות .מחזור מדיניות
בריאות .יישום מדיניות בריאות .הנחיות לתרגיל "מזכר למנכ"ל משרד הבריאות".

3

שימוש בסמכויות חוקיות בבריאות הציבור .קבלת החלטה מינהלית על ידי רשות מוסמכת .כללי הצדק הטבעי .איזון
אינטרסים מתנגשים של הפרט עם אלו של בריאות הציבור.
חלק ב' ,שיעורים  :4-7מניעת מחלות מדבקות.

4

מדיניות הניטור והמניעה של מחלות מדבקות.

5

מניעת שפעת עונתית והתמודדות עם פנדמית שפעת .התמודדות עם פנדמית  .COVID-19תקנות הבריאות
הבינלאומיות.

6

מדיניות מניעת השחפת והטיפול בה.

7

מדיניות מניעת איידס והטיפול בה.
מדבקותמחלות לא מדבקות
של מניעת
מדיניות לא
מניעת מחלות
של:8-10
שיעורים
מדיניות
ג':ג',
חלק
חלק

8

מדיניות בריאות הנפש.

9

מדיניות אבטחת איכות המזון ביבוא ,בייצור ובשיווק.

10

מדיניות המניעה והטיפול בבריאות השיניים.
חלק ד' ,שיעור  :11עיצוב מדיניות בריאות הציבור והערכתה

11

תרגום מידע למדיניות בריאות .הערכת מדיניות בריאות .המלצות כוחות משימה ברפואה מונעת.

ספרות.
 .1אתר כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת

http://www.preventiveservices.ahrq.gov
 .2הנחיות רפואיות לרפואה מונעת וקידום בריאות לצוותים בקהילה .2013 ,הוצאת ההסתדרות
הרפואית ואיגוד רופאי המשפחה בישראל  .נמצא באתר של הר"י ( ההסתדרות הרפואית) .

www.ima.org.il
3. Zimerman DR et al. Preventive health services for young children in Israel: .3
historical development and current challenges. 2019. Israel Journal of Health Policy
Research. https://doi.org/10.1186/s13584-019-0287-7
4.. Weiler-Ravell D,. Chemtob D, Berlowitz Y, Rishpon S, Leventhal A .
Circumstances leading to the formulation and implementation of a new TB control
program in Israel: A case study in public health and policy. Journal of Public Health
Policy 2004:25(1)23-37.
 .5וייס דורית .תחנות טיפת חלב בישראל :מבט היסטורי" .הרפואה" ,2019 ,כרך ,158חוברת ,12
עמודים .826-831

סטודנט יקר,
אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך ,ושבגינה את/ה
זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:
דואל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל04-8249265 :
לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
דואל  mhait@univ.haifa.ac.ilטל04-8249022 :
אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי
בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

