קורס מספר.286.4270 :א1.
שנת הלימודים :תשפ"ב .2021-2022
תכנית :תואר שני בבריאות הציבור ,שנה א' ,סמסטר א'.

סילבוס הקורס "בריאות אם וילד בישראל" ,שנה א'

מרצה :פרופ' ליזה רובין.
מטרות העל של הקורס :ילדים מהווים העתודה של כל חברה ומדינה .המידה שבה החברה מעודדת ומטפחת
והתפתחותם של הדורות הבאים משפיעה על החיוניות של אותה חברה .עידוד טיפוח ושמירת בריאותם של
אמהות ושל ילדים הוא חלק בלתי נפרד מהמדיניות הכוללנית של החברה לגבי הדור הצעיר .בקורס זה נכיר את
אחדים מהתחומים העיקריים בהם מערכת הבריאות ,ובריאות הציבור בפרט פועלים לשפר מצבם של אמהות,
תינוקות ,ילדים ןמשפחות בישראל ובעולם .נבחן הקשר בין מצבים חברתיים-תרבותיים לבין בריאות ואיך עיצוב
מדיניות בריאותית וחברתית יכול אולי להשפיע על קשר זו .הסטודנט יתרגל ניתוח נתוני בריאות ומחקר ,לבחון
ולנסח משמעויות של אותם נתונים ,ובהמשך יבחן חלופות להתמודדות.
מבנה הקורס :הרצאות של  2שעות ,פעם בשבוע ,בימי ה' פעם בשבוע בין השעות  .16:00-18:00מאמרים
לקריאה הנמצאים באתר הקורס במודל יהוו בסיס לדיון .נוכחות חובה.
מתודולוגיה :הרצאות ודיון.
הסטודנטים יידרשו :א .הסטודנטים יתבקשו להכין הצגה קצרה אחת –ניתן בקבוצה של .2
ב .לקרוא פרקים מדוחות לאומיים חשובים ולהכין  2עבודות קצרות ( 1-2דפים) המנתחים את השלכות ממצאי
הדוח למדיניות אם וילד .הכנת העבודה תידרש חיפוש וקריאה בספרות להבין השלכות הממצאים והצעות
לשינוי במדיניות.

המבחן יהיה מבחן אמריקאי לרוב עם מספר שאלות פתוחות.

הערכת הציון:
נוכחות והשתתפות פעילה

10%

הצגה קצרה

10%

ניתוח דוח והצעה לשינוי מדיניות

2 X 10%

מבחן

60%

תוכן הקורס:
מספר תאריך

נ ו ש א

1

14.10.2021

מבוא .מהם הגורמים המשפיעים על בריאות ילדים? למה בכלל חשוב בריאות ילדים?

2

21.10.2021

בריאות ילדים ועוני .איך עוני והשפעתו על בריאות משפיעים על מדיניות ארגון
השירותים שלנו?

*3

28.10.2021

איך מודדים בריאותם של אמהות ,תינוקות וילדים?

4

04.11.2021

תכנון משפחה והשפעתו על בריאות אמהות וילדים

5

11.11.2021

פוריות ,מדיניות מעקב אחר נשים הרות ,מניעת פגות

*6

18.11.2021

מדיניות של מניעת מומים מולדים

7

25.11.2021

התוכנית הארצית לסיקור יילודים :מטבולי ,שמיעה ומחלות אחרות

8

02.12.2021

סוגיות בתזונת תינוקות ופעוטים  : Iהנקה

*9

09.12.2021

סוגיות בתזונת תינוקות ופעוטים  :I Iמעקב אחר גדילה

10

16.12.2021

סוגיות בהתפתחות הילד  : Iהאם אנחנו יכולים להשפיע על התפתחות ילדינו?

11

23.12.2021

ילדים עם צרכים מיוחדים ,ממשק עם מערכת החינוך

*12

30.12.2021

הפגעויות

13

06.01.2022

התעללות והזנחת ילדים—דרכי מניעה והתמודדות

14

13.01.2022

סיכום

*וירטולאי

תאריכים להגשת המטלות:
27.12.2021 ,29.11.2021

נוכחות חובה.
סטודנט המשתתף ממרחק ידרש לפתוח מצלמה ,בהתאם להחלטת האוניברסיטה .אי פתיחת מצלמה ללא אישור
מראש של המרצה יחשב להיעדרות.

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.

ספרות.
 .1מומלץ לכל המתענין בבריאות הציבורThe Strategy of Preventive Medicine, Geoffrey Rose, .
Oxford University Press; 1994
Child Public Health 2nd Edition, Mitch Blair, Oxford University Press, 2010 .2

