
 

 

 286.4263                                     סוניה חביבד"ר 

   2021/22, תשפ"ב   הלימודים: שנת        10 – 8' היום 

             
 ", שחפת ואיידס19"מחלות מדבקות: קוביד סילבוס הקורס        

 

הפוגעת בכלל   19ולמית, קוביד כלל עחדשה  האנושות מגפה ההאחרונות חוו בשנה וחצי  :מטרות העל של הקורס
 מגזרי האוכלוסייה. 

, נחשבותהשחפת ואיידס במקביל, ממשיך הצבור ומערכות הבריאות בעולם להתמודד עם המחלות הידועות 

 חברה.הפוגעות בעיקר באוכלוסיות שוליים ב emerging infectious diseases -למאידך,                  

 

הפיזית, החברתית והנפשית של הפרט  על הבריאות יהןהשלכותי המחלות הנ"ל ומאפיינעל נלמד בקורס זה 
להתמודדות במחלות הללו ברמת הקהילה על מנת העומדים בפני מערכות הבריאות נדון באתגרים והחברה. כמו כן 

 למגרם.

 

 .   :10:00-008שעות בין ה ה', פעם בשבוע,  בימי שעתייםהרצאות של   :מבנה הקורס

 

   .ודיונים הרצאות  וגיה:מתודול

 

  דרישות הקורס:

 .לפחות מהשעורים 80% -בנוכחות  .1
 אופציונלי.  – בסוף הקורסהצגת סוגיות ייחודיות ע"י הסטודנטים  .2
 מבחן. .3

 

 %40סוגיות ייחודיות בסוף הקורס, תהווה המצגת . לסטודנטים הבוחרים להציג 100%מבחן   הערכת הציון:
 הסופי.מהציון 

 ת המצגת והצגתה יינתנו בתחילת הקורס במידת העניין.הנחיות להכנ
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 הקורס: תכני

 

 מגפות ייחודיות על ציר הזמן: מבוא .1
 מחלות של עוני, סטיגמה ואוכלוסיות, היסטוריה.כיצד קובעים מדיניות בריאות עולמית ולאומית, מבוא:  .2
 :19קוביד  .3

a. שלבים בהתפתחות מגפה כלל עולמית 
b.  מגמות תחלואה 
c. כלת המגפה האתגרים בה 
d. השלכות על בריאות פיזית, נפשית וחברתית 

 שחפת: .4
a.  .תיאור מגמות התחלואה בישראל והקשר לעליה מארצות אנדמיות 
b. אסטרטגיות לטיפול. 
c. .אסטרטגיות לסינון וניפוי בקרב האוכלוסייה 
d. .אסטרטגיות לאבחון 

 

 איידס: .5
a. .אפידמיולוגיה ודרכי ההעברה 
b. םסוגיות ייחודיות: מניעה בקרב ילודי 
c. טיפול 
d. .מגמות בתחלואה בישראל 

 . מומלצת ספרות

The Tuberculosis Revival: Individual Rights and Societal Obligations in a Time of AIDS (A 

Special Report / United Hospital Fund of New York) United Hospital Fund; 1992 

No Magic Bullet: A Social History of Venereal Disease in the United States Since 1880 Oxford 

University Press; Expanded edition 1987  

Infections and Inequalities: The Modern Plagues, Paul Farmer ,University of California Press; 

2001 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Farmer%2C%20Paul/104-8539758-6131143


 

 

 

 

 

 נושא שם המרצה תאריך

 מגפות על ציר הזמןמבוא:  דר' סוניה חביב 24.2.22

  -: מדיניות בריאות מבוא דר' סוניה חביב 3.3.22

 ומלאומי לגלובלי מגלובלי ללאומי

 ות המגפהשלבים בהתפתח – 19קוביד  דר' סוניה חביב 10.3.22

 אפידמיולוגיה – 19קוביד  דר' סוניה חביב )ב'(14.3.22

 קבלת החלטות בתנאי אי וודאות – 19קוביד  דר' סוניה חביב 24.3.22

והאתגרים בעידן  דרכים להכלת המגפה – 19קוביד  דר' סוניה חביב 31.3.22
 הרשתות החברתיות

 אבחון וטיפול בשחפת

 מחלת העולם השלישי, האמנם? –שחפת  דר' סוניה חביב 7.4.22

 התכנית הלאומית למיגור השחפת –שחפת  דר' סוניה חביב )ג'( 12.4.22

 חופשת פסח  14.4.22

 חופשת פסח  21.4.22

 אסטרטגיות לסינון וטיפול מונע  -שחפת  דר' סוניה חביב 28.4.22

 יום העצמאות  5.5.22

 שר ביניהם?מה הק –שחפת ואיידס  דר' סוניה חביב 12.5.22

 אפידמיולוגיה ודרכי העברה  –איידס  דר' סוניה חביב 19.5.22

 טיפול  -איידס  דר' סוניה חביב 26.5.22

 סוגיות ייחודיות  –איידס  דר' סוניה חביב 2.6.22

 

 הצגות סטודנטים  דר' סוניה חביב 9.6.22


