
לימודי תעודה: רישום ומידע רפואי
הרפואי  המידע  תשתיות  על  השמירה  ביניהם,  משמעותיים,  אתגרים  עם  מתמודדות  ובעולם  בישראל  הבריאות  מערכות 
תקפותו, מהימנותו ושלמותו. המידע הרפואי מורכב בין היתר, מרשומות רפואיות המהוות חלק בלתי נפרד מן הטיפול הרפואי 
ובאמצעותם נשמר ומתקיים הרצף הטיפולי. לרשומה הרפואית תפקידים מרכזיים: הרשומה מהווה בסיס לניהול סיכונים, 
לצרכי  משפטית  ראיה  ומהווה  והבריאות  הרפואה  לקידום  מחקרי  כלי  משמשת  החלטות,  לקבלת  מדיניות  לקביעת  בסיס 

תמחור, גביה והתחשבנות.
קיומה של הרשומה הרפואית תורם לניהול הבריאות של הפרט, החברה והאומה כולה. 

תפקיד הרשם הרפואי הינו משמעותי ומרכזי מאד בכל המוסדות הרפואיים, מעצם היותו גורם הבקרה האיכותית והכמותית על 
.OECD -ולארגון ה )WHO( שלמות המידע הרפואי, ודיווח נתונים למשרד הבריאות, אותם ניתן להשוות לארגון הבריאות העולמי
תכנית הלימודים פותחה בשיתוף אגף הדרכה ופיתוח במשרד הבריאות ואוניברסיטת אריאל ומיועדת לעובדי מערכת הבריאות.

במחזור לימודים זה נפתחים מקומות ייעודיים להכשרה לסטודנטים באוניברסיטת אריאל.

מטרה:
 הכשרה ייעודית לתפקיד רשם מידע רפואי במערכת הבריאות במדינת ישראל

מתכונת הלימוד:
הרצאות, תרגול, ניתוח אירועים, פרויקט אמצעוגמר, בחינות, התנסות מעשית במוסד רפואי

תכנים מרכזיים:
 תפקיד רשם מידע רפואי - רישום וסימול מידע 

 ניהול מערכות בריאות בישראל ובעולם 
 מונחים רפואיים באנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם

 טכנולוגיות רפואיות מתקדמות
 שימוש אפקטיבי במידע רפואי - תרגול מעשי, חקר מקרה בוחן, בקרת איכות וכמות

קהל היעד: 
העוסקים או המעוניינים לעסוק בתחום הרישום והמידע הרפואי במערכת הבריאות

קריטריונים לקבלה:
 סטודנטים/בוגרי אוניברסיטת אריאל בתחום ניהול מערכות בריאות

 מעבר בחינת כניסה בציון 85 ומעלה
 ועדת קבלה

דרישות הקורס:
 נוכחות חובה בשעורים )העידרות מותרת עד 20%(

 ביצוע תרגילים ומשימות
 ציון עובר 75 בעבודות ומבחנים

 התנסות מעשית

הזדמנות בלעדית להרשמה לסטודנטים/בוגרי אוניברסיטת אריאל

הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל ברמת אביב - רח' בין ישי 4, תל אביב.
הלימודים יפתחו ב- 27.1.19 ויתקיימו אחת לשבוע בימי חמישי בין השעות 9:00-16:00.

היקף: 350 שעות לימוד.

לפרטים והרשמה: היחידה ללימודי חוץ והמשך, אוניברסיטת אריאל בשומרון.
external@ariel.ac.il ,03.7407216


