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 , שחפת ואיידס"19"מחלות מדבקות: קוביד סילבוס הקורס 

 סוניה חביבד"ר : מרצה

 286.4263: מס' קורס

  16:00-14:00: יום ה' שיעור

 : קהילהקהל יעד

 

  19חדשה כלל עולמית, קוביד מתעוררת האחרונות חווה האנושות מגפה  בשנתיים  :הקורסמטרות העל של 

 הפוגעת בכלל מגזרי האוכלוסייה. 

במקביל, ממשיך הצבור ומערכות הבריאות בעולם להתמודד עם המחלות הידועות שחפת ואיידס הנחשבות, מאידך,                  

 הפוגעות בעיקר באוכלוסיות שוליים בחברה. emerging infectious diseases -ל

בקורס זה נלמד על מאפייני המחלות הנ"ל והשלכותיהן על הבריאות הפיזית, החברתית והנפשית של הפרט 

הללו ברמת המתעוררות והחברה. כמו כן נדון באתגרים העומדים בפני מערכות הבריאות להתמודדות במחלות 

 הקהילה על מנת למגרם.

 .   16:00-14:00שעות ה' בין ה, פעם בשבוע,  בימי שעתייםהרצאות של   :מבנה הקורס

 ודיונים.   הרצאות  מתודולוגיה:

  דרישות הקורס:

 מהשעורים לפחות. 80% -נוכחות ב .1

פתיחת מצלמה תחשב בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. אי בשיעורים הנערכים 

קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת  . במקרים פרטניים שלכהיעדרות

 אישור או עזרה.

 מבחן. .2

 10% –נוכחות והשתתפות . %90 - מבחן  הערכת הציון:

 הקורס: תכני

 מבוא: מגפות ייחודיות על ציר הזמן .1

 קובעים מדיניות בריאות עולמית ולאומית, מחלות של עוני, סטיגמה ואוכלוסיות, היסטוריה.מבוא: כיצד  .2

 :19קוביד  .3

a. שלבים בהתפתחות מגפה כלל עולמית 

b.  מגמות תחלואה 
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c.  האתגרים בהכלת המגפה 

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. סוגיות ייחודיות: מניעה בקרב ילודים 

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 

 

 

 נושא שם המרצה תאריך

 מבוא: מגפות על ציר הזמן ר סוניה חביב"ד 2.3.23

  -מבוא: מדיניות בריאות  ר סוניה חביב"ד 9.3.23

 מגלובלי ללאומי ומלאומי לגלובלי

 שלבים בהתפתחות המגפה – 19קוביד  סוניה חביבר "ד 16.3.23

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

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה • 
הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:  זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט

 .8249265-04 -, טל'LDA@univ.haifa.ac.il -דוא"ל

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: • 
 8249022-04 -, טל'mhait@univ.haifa.ac.il -דוא"ל

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי • 
 בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

  
  

 

 

 אפידמיולוגיה – 19קוביד  סוניה חביבר "ד 23.3.23

30.3.23 - 

 בזום

 קבלת החלטות בתנאי אי וודאות – 19קוביד  סוניה חביבר "ד

 חופשת פסח  6.4.23

13.4.23 - 

 בזום

דרכים להכלת המגפה והאתגרים בעידן  – 19קוביד  סוניה חביבר "ד

 הרשתות החברתיות

 מחלת העולם השלישי, האמנם? –שחפת  סוניה חביבר "ד 20.4.23

27.4.23 - 

 בזום

 התכנית הלאומית למיגור השחפת –שחפת  סוניה חביבר "ד

 אסטרטגיות לסינון וטיפול מונע  -שחפת  סוניה חביבר "ד 4.5.23

 מה הקשר ביניהם? –שחפת ואיידס  ד"ר סוניה חביב 11.5.23

 אפידמיולוגיה ודרכי העברה –איידס  סוניה חביבר "ד 18.5.23

 שבועות  25.5.23

 טיפול -איידס  סוניה חביבר "ד 1.6.23

 סוגיות ייחודיות  –איידס  סוניה חביבר "ד 8.6.23

 מרפאת הפרסים והמרפאה הניידת סוניה חביבר "ד 15.6.23
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