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 אניטה נודלמןיץ' וד"ר אפרופסור צבי בנטוהמרצים: 

 

 תקציר

קשות. מקובל גם לדון במחלות  יבשת אפריקה נתפסת על ידי הציבור הרחב כיבשת מוכת עוני, בערות ומגפות

הנפוצות באפריקה מן ההיבט הרפואי הטהור, תוך התעלמות מההקשר הרחב יותר הכולל היבטים חברתיים, 

כמו כן מההשפעה המשמעותית של העוני המאפיין חלקים נרחבים של ו ,יםידמוגרפיים ופוליט ,תרבותיים

הדימוי השלילי והדעות הקדומות  רק העצימה את 20-האיידס בשנות השמונים של המאה המגיפת  אפריקה.

 .ל היבשת כולהע

של בריאות ההרפואה ועל המשפיעים על  השונים הגורמיםלדון ביחסי הגומלין בין רס הינה ומטרת הק

ושל המחלות  המגיפות הקשות של איידס, שחפת ומלריה יבחנובמיוחד יבשת. בהאוכלוסייה במקומות שונים 

של התושבים  ההתנהגותעל תפיסות תרבותיות, חברתיות ומגדריות המשפיעות  בט שלמנקודת המ, המוזנחות

והפעילות ניסיון ה הקורס, מרצישל הרקע המקצועי  (.מסורתיו פונים )מקצועיהם אליו סוגי הטיפול שועל 

 על מנתתרבות -ורגישתגישה אינטגרטיבית לידי ביטוי בהצגת  באפריקה, יובאו ו בישראל המתמשכת שלהם

קידום יתוף פעולה בתחום הרפואה ובשרעיונות ל עתהצתרום ללו ביבשת,המציאות  לתת תמונה שלמה של

פעילות ביבשת לדוד להתנדבות וישהמסגרת המוצעת תשמש מנוף וע מעוניינים אנו  .בריאות באפריקהה

תי פורה תוף מחשבילש וכן ,(השתתפות פעילה בפעילות שלנו)כולל האפריקאית לכל המשתתפים בקורס 

 האישית.  להתפתחותםשיתרום גם 

 

 

  :המרצים

אוניברסיטת  לטה למדעי הבריאות שלוראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס בפק, יץ'אהפרופסור צבי בנטו

מוזנחות". מזה שנים הוא עוסק " מחלות הטרופיות המכונותול לאיידס בן גוריון בנגב, הוא מומחה בינלאומי

 .בארץ ובאפריקה, בעיקר באתיופיה נושא זהבמחקר וטיפול ב

 

 בעלת ,אנתרופולוגית רפואית יישומית, מרצה באוניברסיטאות בן גוריון ותל אביב ,ד''ר אניטה נודלמן

תרבות בארץ ובאפריקה. -ניסיון רב במחקר איכותני ופיתוח תוכניות לבריאות מינית ומניעת איידס רגישות

  UNAIDS.התמקד במיגור האיידס המתמקד במיגור האו''ם ובארגון עבדה כיועצת בארגונים באפריקה 

 

 מבנה ומטלות:

 .נ"ז. סמסטר א' 2 -קורס בחירה 

 חובה.  –ההשתתפות בכל השיעורים 

 בקבוצות.מסכמת דיון בכיתה והכנת עבודה , מאמר תמטלות: הצג

 

 .מערכות בריאותלא נדרש מהסטודנטים בקורס זה ידע מקדים בתחומי רפואה, בריאות הציבור או מנהל 
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