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יעדי ההוראה:
סוגיות הנוגעות לבריאות ורפואה בחברות ומדינות אפריקאיות אינן מאפיינות רק את המחקר העכשווי
ביבשת .סוגיות אלו נטועות הן בחיי היומיום של תושבי היבשת ,והן בעבודתם של חוקרים שבחנו שאלות
של טיפול רפואי ותפיסות הנוגעות לבריאות מימיו המוקדמים של המחקר .מהתפיסות והפרקטיקות העומדות
בבסיס רפואה מסורתית ,דרך מערכות בריאות בעידן הקולוניאלי ולאחריו ועד שאלות בדבר התמודדותן של
קהילות ומדינות באפריקה עם איומים עכשוויים על בריאותם של פרטים ,בריאות ורפואה באפריקה מהוות
מן האתגרים המסקרנים ביבשת .סמינר זה יציג לסטודנטים כמה מן הסוגיות המרכזיות העומדות לדיון
בתחום ,ויעניק להם את הכלים לחקירה עצמאית של סוגיות הקשורות לבריאות ורפואה באפריקה.
פרשיות לימודים:
רפואה פרה-קולוניאלית
בריאות ומערכות בריאות בעידן הקולוניאלי
מערכות ושירותי בריאות
מחלות זיהומיות
אתגרים עכשוויים בבריאות ורפואה באפריקה
הומניטריזם ובריאות
אפריקה ומערכת הבריאות הגלובלית

דרישות והרכב ציון הקורס
)משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר
__ בחירה

_ חובהX_

______ % -

נוכחות

 הצגת מאמר20%_ הצגה בכיתה30%_ % -

*** בחנים

_עבודה מסכמת50_ % -

עבודות

______ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

100% -
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