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 gov.ilhSalman.z@ziv.healt ,6213100-050.פרטי התקשרות: , שם המרצה: פרופ' סלמאן זרקא

 286.4540קורס מספר: 

 2022-2023שנת הלימודים: 

 18:00-20:00, יום ה' סמס' ב' :מועד הקורס

 . ניהול מערכות בריאותותכנית  תכנית לימודים: קורס בחירה להתמחויות אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות

 

 בריאות הצבא והאוכלוסייה הערבית אוכלוסיות מיוחדות: :סילבוס קורס

 :מבנה הקורס ודרישות

 .הקורס ינתן במסגרת של הרצאות

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתחומים ייחודיים בבריאות הציבור בישראל. הקורס עוסק בשתי 

 אוכלוסיות ייחודיות במדינת ישראל, האחת היא חיילי צה"ל והשנייה היא האוכלוסייה הערבית. 

 מעבר בחינה בסוף הקורס. : הקורסמטלת 

חוזרת ולא מוצדקת תבוא לידי  תהנוכחות בשיעורים הנה חובה. אי הגעה לשיעורים תביא לאי פרסום ציון. היעדרו

 (.20%ביטוי בציון )

יתאמו זאת מול המרצה עד השיעור  ןהישגים בבחינה. סטודנטים המעוניינים בעבודת סמינריוהציון יקבע בהתאם ל

 השלישי.

 נושאי הקורס :

 הקורס יתחלק בין שתי התחומים ויכלול הרצאות מהנושאים המפורטים להלן.

 :בריאות הצבא 

 .מבנה כללי של הצבא 

  .מבנה מערכת הבריאות בצבא, המיון הרפואי ומאפייני אוכלוסיית הצבא 

 .חיל הרפואה כקופת חולים חמישית 

  הסיוע ההומניטארי 

 מדיניות החיסונים בצבא.תחלואה אופיינית לחיילים ו 

 :אירועים צבאיים משמעותיים 

o .אירוע הקישון והשפעתו על צה"ל, מפת גורמי הסיכון 
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o קורונההערכות המערכת הצבאית לאירוע זיהומי חריג: פנדמיה של השפעת ,. 

 הצבאי:  טסוגיות בריאותיות נבחרות בקונטקס 

o .האפידמיולוגיה של העישון בצה"ל 

  בבריאות הערבים בישראל.סוגיות נבחרות 
 

o דמוגרפיה 

o מאפיינים סוציולוגים בהקשרי בריאות 

o נישואי קרובים 

o השמנה וסוכרת 

o עישון וסרטן הריאה 

o סרטן השד והיענות לסיקור מוקדם 

o .פגיעות ותאונות 

o .אורח חיים ובריאות 

o מגפת הקורונה 

 

 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:

 8249265-04: 'טל ,.ilLDA@univ.haifa.ac :ל"דוא

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04: 'טל ,mhait@univ.haifa.ac.il  :ל"דוא

בשעות הקבלה אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי 

 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   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


