קורס מספר286.4550 :
שנת הלימודים :תשפ"ב ,סמסטר ב'
ימי ד' 8:30-10:00
סילבוס קורס :מבוא למחלות תעסוקתיות
מרצה :ד"ר אלון לאופר-פרץalonpz@gmail.com ,
דרישות קדם :אין

רקע:
מחלות רבות עלולות להתפתח כתוצאה מחשיפה למגוון גורמי סיכון בסביבת העבודה .בין אם מדובר במחלה
שהיא תוצאה של חשיפה לגורמי סיכון שמקורם במקום העבודה בלבד ,ובין אם מדובר במחלה הקשורה לגורמי
סיכון שונים ומקום העבודה הוא רק אחד מהם ,התוצאה היא מחלה תעסוקתית או מחלת מקצוע.
מחלות תעסוקתיות ניתנות למניעה ,הן ראשונית באמצעות ניטרול החשיפה לגורם הסיכון ,והן מניעה שניונית
שמטרתה זיהוי מוקדם של מחלה.
קיימים אתגרים רבים באבחון ,ומניעה של מחלות תעסוקתיות הנובעים מהמורכבות אשר מאפיינת
את התחלואה התעסוקתית.

מטרות הקורס:
להכיר כיצד להגדיר ,לאבחן ,למנוע ולטפל במחלות תעסוקתיות .להכיר את הגישות השונות שמתייחסות
להגדרה של מחלה תעסוקתית ,בהיבט הביולוגי ,הקליני והמשפטי .להכיר את המערכות הרגולטוריות הקשורות
בתחלואה תעסוקתית.

מבנה הקורס:
הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות או בזום ,בנות  90דק' כ"א -סה"כ  13מפגשים .המפגשים האחרונים יוקדשו
למצגות סטודנטים.
מתודולוגיה:

נוכחות חובה ב  80%מהמפגשים והשתתפות בדיונים בשיעור וכן הכנת עבודה והצגתה בפני הכיתה.
העבודה תתבצע בקבוצות .חלוקת הקבוצות תתבצע באמצעות שילוב של רקע רב-תחומי של הסטודנטים לשם קבלת
תשומות מרקעים ועולמות שונים .הנושאים לעבודות יועברו במהלך הקורס.

הערכת הקורס:
ציון עובר60 :
נוכחות והשתתפות -40% :הנוכחות בשיעורי זום תחשב ככל שהסטודנט יפעיל אמצעי וידאו במהלך כל השיעור.
עבודה60% :

*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.
If you have a disability that may affect your studies and for which you may require
accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the
Dean of Students office
e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265
Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please meet with
me to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester as possible.

