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 רפואה בעידן הדיגיטלי  -סילבוס לקורס טלמדיסין

 

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

 צוות הוראה בקורס 

 _________  _ד"ר מוטי חיימישם מרכז הקורס ______

 ]עיקר הפניות במייל[ . __morx@netvision.net.il  - מיילבפרטי התקשרות _____ 

 _____  לאחר תיאום___ : ימים ושעות קבלה

 

 רשימה סופית תיקבע במהלך הסמסטר     מרצים נוספים בקורס: 

 אין  מתרגלים בקורס: 

 

 מהלך הקורס 

 20.00-18.00שעות  - ימי ה'  סמסטר ב',   ימים ושעות הרצאה:  

 

 מטלות בקורס

 או כפי שיוחלט בהמשך  סיום הסמסטריום אחרון של :  תאריך הגשה             מהציון הסופי  90% - עבודה מסכמת

 

 מהציון  10% –נוכחות בקורס 

 לפחות     75% –הרצאות בנוכחות 

 פתיחת מצלמות בשיעורים מקוונים: בימי הוראה בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.  

אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות. במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש  

 לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה. 
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 אין  דרישות קדם לקורס:

 

 מקורות מומלצים לקורס:  

 , כולל:  online מגוונים אתרים 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://www.wiley.com/en-

us/Telemedicine+Technologies%3A+Information+Technologies+in+Medicine+and+Digital+Health%2C+2nd+

Edition-p-9781119575771 

 

 מטרת על: 

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

 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. 

 

 רוט מטרות הקורס:  יפ

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

 או התנסות אישית בטלמדיסין. כמו כן יתנסה הסטודנט בכתיבה רפלקטיבית.  מסוים 

הדיגיטלית,   בין שאר הנושאים שילמדו: היבטים שונים של רפואה בעידן הדיגיטלי, יתרונות וחסרונות של הרפואה 

שירותים של הקופות, שירותים מסחריים, רשומה רפואית ממוחשבת,   - מדינות נבחרות, המצב בארץ - המצב בעולם

  -מטופל בעידן הטלמדיסין, היבטים כלכליים  -היבטים חברתיים של טלמדיסין, היבטים משפטיים ואתיים, יחסי מטפל 

 הטלמדיסין.  עלות/ תועלת ותגמול, וקבלת החלטות של הרופא בעידן 

 

 

https://www.wiley.com/en-us/Telemedicine+Technologies%3A+Information+Technologies+in+Medicine+and+Digital+Health%2C+2nd+Edition-p-9781119575771
https://www.wiley.com/en-us/Telemedicine+Technologies%3A+Information+Technologies+in+Medicine+and+Digital+Health%2C+2nd+Edition-p-9781119575771
https://www.wiley.com/en-us/Telemedicine+Technologies%3A+Information+Technologies+in+Medicine+and+Digital+Health%2C+2nd+Edition-p-9781119575771
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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 מנקודת המבט של   ת /מרצה אורח   5
 החולה 

 

  טלמדיסין בעולם  ד"ר מוטי חיימי   6

  טלמדיסין בקופת חולים כללית מצה אורח/ת   7
 היבטים חברתיים  ד"ר מוטי חיימי   8

 היבטים אתיים 
 

 היבטים משפטיים,  ד"ר מוטי חיימי   9
 היבטים כלכליים 

 

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

 

קבלת החלטות בעידן   ד"ר מוטי חיימי   11
 הטלמדיסין

 

  הטלמדיסין   של  Safety ד"ר מוטי חיימי   12

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

 

      
    

  המרצים האורחים  תמהיל וב  , סדר ההרצאותהרכב ו בים  ייתכן ויהיו שינוי 

 

 שיטות ההוראה 

 הוראה פרונטלית מלווה בעזרים ואמצעים להמחשת התחום

 

   . עבודה מסכמת,  ונוכחות כלי הערכה: 

 להציג את העבודה כמצגת במפגש האחרון. יוכלו   - הסטודנטים שיחפצו בכך

 מבנה הציון בקורס  

 מהציון   90%  - עבודה מסכמת

 מהציון  10% -והשתתפות  נוכחות
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 ,סטודנט/ית יקר/ה

• 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: דוא"ל

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

  -תאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל: דוא"ל• לאבחון וה

mhait@univ.haifa.ac.il'8249022-04 -, טל 

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

 חילת הקורס.בשעות הקבלה או במייל בסמוך לת
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