
 

 

 

 

 

 

 

 רפואה בעידן הדיגיטלי -סילבוס לקורס טלמדיסין

 

  2נקודות זיכוי:      י רפואה בעידן הדיגיטל-טלמדיסין שם הקורס   

 צוות הוראה בקורס

 _________ _ד"ר מוטי חיימישם מרכז הקורס ______

 0504557767  טלפון: ______morx@netvision.net.il  -מיילהתקשרות _____פרטי 

 ימים ושעות קבלה_________________

 

 רשימה סופית תיקבע במהלך הסמסטר   מרצים נוספים בקורס:

 אין מתרגלים בקורס:

 

 מהלך הקורס

 16.00-18.00שעות  -ימי ה'  סמסטר ב',  ימים ושעות הרצאה: 

 

 מטלות בקורס

 סיום הסמסטריום אחרון של :  תאריך הגשה            מהציון הסופי 90% -עבודה מסכמת

 

 מהציון 10% –נוכחות בקורס 

 לפחות   75% –הרצאות בנוכחות 

 

 אין  דרישות קדם לקורס:
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 מקורות מומלצים לקורס: 

 , כולל: online מגווניםאתרים רבים ו

Advances in Telemedicine: Applications in Various Medical Disciplines and Geographical 

Regions; Edited by Georgi Graschew and Theo A. Roelofs, ISBN 978-953-307-161-9. 

Telemedicine Technologies: Information Technologies in Medicine and Telehealth. Bernard 

Fong, A.C.M. Fong, C.K. Li. Wiley, 2011. 

https://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1413222481.6034Text%20Book%20for%20BMTS

-%20Telemedicine%20-%20595%20

%20Technologies%20Information%20Technologies%20in%20Medicine%20and%20.pdf 

 

 

 מטרת על: 

, הכוללים את יתרונותיה הרבים,מחד, ואת הטלמדיסין -חשיפה להיבטים השונים של רפואת העתיד

 מגבלותיה .

 מטרות:

בסיום הקורס הסטודנט יהיה מודע לאתגרים שבשימוש בטלמדיסין,בכללי אתיקה ומקצוענות 
המתחייבים מהשימוש ברפואת טלמדיסין, ויהיה מודע לחזקות ולחסמים שלו כרופא לעתיד ביישום 

 רפואת טלמדיסין בעבודתו המקצועית.
 

 ט מטרות הקורס: רויפ

הקורס יכלול מגוון הרצאות בנושאים שונים הקשורים לטלמדיסין. הסטודנט יידרש לכתוב עבודה 

 המתארת נושא מסויים או התנסות אישית בטלמדיסין. כמו כן יתנסה הסטודנט בכתיבה רפלקטיבית.

חסרונות של הרפואה בין שאר הנושאים שילמדו: היבטים שונים של רפואה בעידן הדיגיטלי, יתרונות ו

שירותים של הקופות, שירותים מסחריים,  -מדינות נבחרות, המצב בארץ -הדיגיטלית, המצב בעולם

 -רשומה רפואית ממוחשבת, היבטים חברתיים של טלמדיסין, היבטים משפטיים ואתיים, יחסי מטפל

לטות של הרופא בעידן עלות/ תועלת ותגמול, וקבלת הח -מטופל בעידן הטלמדיסין, , היבטים כלכליים

 הטלמדיסין.
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 נושאי ההרצאה בקורס על פי שבועות הסמסטר 

 ההרצאות נתונים לשינוי וייקבעו סופית רק עם תחילת הקורס.וסדר *תאריכי 

 הערות נושא ההרצאה שם מרצה תאריך שבוע 
  מבוא ד"ר מוטי חיימי  1

  שימושים שונים של טלמדיסין ד"ר מוטי חיימי  2

  יתרונות וחסרונות של טלמדיסין ד"ר מוטי חיימי  3

  טלמדיסין בישראל ד"ר מוטי חיימי  4

  טלמדיסין בקופות החולים מרצה אורח  5

טלמדיסין מנקודת המבט של  מרצה אורח  6
 החולה

 

  טלמדיסין בעולם ד"ר מוטי חיימי  7

 היבטים חברתיים ד"ר מוטי חיימי  8
 היבטים אתיים

 

 היבטים משפטיים, מוטי חיימיד"ר   9
 היבטים כלכליים

 

קשיים, אתגרים וחוויות של  ד"ר מוטי חיימי  10
 הרופא בטלמדיסין

 

  קבלת החלטות בעידן הטלמדיסין ד"ר מוטי חיימי  11

  של הטלמדיסין  Safety ד"ר מוטי חיימי  12

מטופל ותקשורת  -יחסי מטפל ד"ר מוטי חיימי  13
  בעידן הטלמדיסין

 

  אפשרי סיכום והצגת סטודנטים ד"ר מוטי חיימי  14
    

  ייתכן ויהיו שינוי בסדר ההרצאות ו/ או בהרכב המרצים האורחים 
 

 שיטות ההוראה

 הוראה פרונטלית מלווה בעזרים ואמצעים להמחשת התחום

 

  .עבודה מסכמת,  ונוכחות כלי הערכה: 

 .העבודה כמצגת במפגש האחרוןיוכלו להציג את  -שיחפצו בכךהסטודנטים 

 מבנה הציון בקורס 

 מהציון  90%  -עבודה מסכמת

 מהציון 10% -נוכחות


