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תיאור הקורס:
שינויים במבנה מערכת הבריאות הגלובלית ,כמו גם העיסוק הנרחב בבריאותם של אנשים החיים
במדינות מתפתחות ,הובילו לשינויים משמעותיים במדיניות בריאות גלובלית .שינויים אלו באו לידי
ביטוי בהשקעה תקציבית גוברת ,ובפעילותם של גופים מקומיים ,בינלאומיים ,ממשלתיים ובלתי
ממשלתיים בתחום הבריאות הגלובלית .הצורך בפיתרון בעיות במערכות דלות משאבים ,הציב בפני
הפועלים בתחום אתגרים עצומים כמו גם מגוון של פתרונות .קורס זה יסקור את האתגרים והשינויים
בתחום מדיניות הבריאות הגלובלית באמצעות חקר מקרי מבחן במערכות בריאות באיזורים דלי
משאבים.
Course description: Transformations in the structure of the global health system, as
well as a growing interest in the health of people living in developing countries,
are the cause of major shifts in global health policy. These shifts are evident in the
growing financial investments in global health, as well as in the actions of local,
international, governmental and non-governmental organizations. The need to find
solutions to health problems in resource-limited settings was faced by many
challenges but also resulted in innovative solutions. The course will review the
various challenges and shifts in the realm of global health policy by investigating
case studies of health services in resource-limited settings.
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דוא"לanatros@bgu.ac.il :
שעות קבלה :בתיאום מראש
אישור הקורס :מאושר
עדכון אחרון :דצמבר 2020

עם סיום הקורס בהצלחה ,הסטודנטים:
.1

יבינו את הבסיס למדיניות בריאות גלובלית

.2

יבינו את המימדים הפוליטיים של בריאות ומחלה ,ואת השפעתם על מדיניות בריאות.

.3

יכירו את המבנים השונים של מערכת הבריאות הגלובלית ,וינתחו את השפעתם על
מדיניות בריאות.

.4

יכירו תהליכי מדיניות שונים ,מסגרות אנליטיות וגישות בבריאות גלובלית.

.5

יבינו את האתגרים העומדים בפני מערכת הבריאות הגלובלית.

.6

ינתחו את האתגרים העומדים בפני מתכננים וקובעים מדיניות בריאות ,ואת הפתרונות
הקיימים.

נהלי נוכחות :נוכחות חובת
אופן ההוראה :שיעורים פרונטליים.
הערכת הסטדונטים בקורס :נוכחות והשתתפות 10%:
סקירת מאמר 20%
בחינה 70%
הערכה חלופית :בחינת בית 70%
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מטלות הקורס :הסטודנטים יקראו חומרי הקריאה לפני השיעור .סטודנטים יגישו התייחסות כתובה לאחד מפרטי הקריאה בשיעור.
הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית :בנוסף לעבודתו בכיתה ,כל סטודנט נדרש לקריאת ההכנה למפגשים בהיקף של כ  3שעות שבועיות.
תוכן הקורס /מבנה הקורס
.1

נושא
מבוא :בריאות גלובלית ומדיניות בריאות

.2

מערכת הבריאות הגלובלית :מבנה ואתגרים.

.3

עוני ,אי שיווין ובריאות

.4

תוכניות בריאות

.5

כוח אדם בבריאות

.7

בריאות והומניטריזם

.8

טכנולוגיה ומידע בבריאות גלובלית

.9

מצבי חירום והשפעתם על שירותי בריאות

.10

ארגונים לא ממשלתיים ובריאות

.11

סיכום

ספרות רלוונטית

*

)* Frenk and Moon (2013
)* Marmot (2005

* לוין ,קרנצלר ודוידוביץ׳ )(2016

*Barnett, M. (2011).

)* Hogan et al (2020
* רוזנטל )(2019
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