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 שירותי אנוש וטכנולוגיות של בריאות שם הקורס:

 ד"ר דניס רוזנברג שם המרצה:

 denrosen2@gmail.com :דוא"ל

 בתיאום מראש שעות קבלה:

 

 אודות הקורס:

השנים האחרונות, הטכנולוגיות החדשות )אינטרנט, מדיה חברתית, טלפונים חכמים ועוד( שינו את כל מה שקשור  20-ב

לבריאות היחיד ולבריאות הציבור. השינויים שהטכנולוגיות החדשות הביאו עמן מתייחסים לאופן בו אנו מחפשים 

קיימים דיונים עליו. השינויים הללו מתייחסים גם ומשתפים מידע בריאותי המגיע ממקורות שונים ועל האופן בו אנו מ

עם צוותים רפואיים ועם מוסודות רפואה ובריאות. שינויים טכנולוגיים  ים שירותי בריאות, מתקשריםלאופן בו אנו צורכ

גרמו גם לאנשי מקצועות בריאות ולמוסדות בריאות לשנות את האופנים ואת הדרכים בהם הם מעניקים שירות לציבור. 

הן  –, תרמה גם היא את תרומתה לשינויים בשימוש בטכנולוגיה 2020בשנת  גיפת הקורונה, אשר פקדה את העולםמ

 על ידי הציבור, הן על ידי אנשי מקצועות בריאות ומסודות בריאות. 

 

 מקיפה מאוד ומתייחסת כמעט לכל היבט אפשרי של הספרות בתחום של שימוש בטכנולוגיות חדשות לצורכי בריאות

 שימוש בטכנולוגיה לצרכים אלה.

 

אמפירי עדכני בתחום הבריאות והטכנולוגיה, כאשר עיקר הדגש תיאורטי ו ידע של הקורס היא להקנותהעיקרית מטרתו 

 לצורכי בריאות על ידי יחידים. ל שימוש באינטרנט או במדיה חברתייםיושם ע

 

 הקורס מניח ידע באנגלית לצורך קריאת המאמרים בשפה זו. – דרישות קדם

 

 דרישות הקורס:

  .(חובה) מהשיעורים 80%לפחות נוכחות ב -
 

יהיה להשתמש בחלק  אים. כמו כן, ניתןקריאתם תתרום משמעותית להבנת הנוש ,רשותקריאת המאמרים ) -

 (.עבודה הסופיתו/או ה קריאההדו"חות הכנת מהמאמרים ל
 

את הדו"ח  עליכם לבחור במאמר אחד ולחברכל דו"ח קריאה, יהיה ההכנה של לצורך (. חובההגשת דו"חות קריאה ) -

; 7-ו 6( נושאים 3; )5-ו 4( נושאים 2, )3-ו 2( נושאים 1דו"חות קריאה לאורך הסמסטר: ) 4 –בהתאם להוראות. סה"כ 

 .9-ו 8( נושאים 4)
 

לצורך הכנת העבודה, יהיה עליכם לבחור בשני מאמרים ולחבר את העבודה בהתאם  (.חובהעבודת סוף הקורס ) -

 .הסמסטר אשר תפורסמנה במחצית השניה של להוראות

 

 מרכיבי הציון בקורס:

  .48%דוחות קריאה:  -

 . 52%עבודת סוף קורס:  -

mailto:denrosen2@gmail.com
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 51ציון ה"עובר" בקורס: 

 

-ב כלומר, נוכחותכל חובות הקורס ) לאחר מילוי של יינתן אך ורקהציון הסופי למען הסר ספק, הערה חשובה: 

 .העבודה הסופית( הגשה של וגםכל דו"חות הקריאה  הגשה של וגםמההרצאות  %80

 

אם של אוניברסיטת חיפה, בהת תכני הקורס משקפים את קידום הקיימות החברתית והסביבתית, החרוטה על דגלה

ניתן למנות מבין תכני  SDG-תוך יעדי ה . UN Stainable Development Goalsה: קיימ–ליעדי האו"ם לפיתוח בר 

שיוויון )יעד -תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות והפחתת האי (3השגת בריאות טובה ורווחה/שלומות )יעד את  הקורס

 שיוויון בבריאות ובבריאות מקוונת.-(, לרבות אי10
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 סטודנטים יקרים,

 

ושבגינה אתם זקוקים להתאמות  למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, אם יש לכם לקות

 אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.il :דוא"ל

  

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

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

  

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות 

 .סמוך לתחילת הקורסבמייל בהקבלה או 
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