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 קהילהפעילות למידה באשפוז/

 תתרבותי כשירות

 .הבריאות במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמה מדיניות  יישום

 :רקע

 כיום העומדים המשמעותיים האתגרים בין הינם לשוני וגיוון תרבותית שונות עם התמודדות"

 הבריאות גונימאר נדרשת, אלה קביעותעל מנת לממש . בישראל הבריאות שירותי ספקי בפני

 תרבותי ממוצא לאוכלוסיות ידם עלהמסופקים  הבריאות שירותי של תרבותית בהנגשה השקעה

 (02/2011" )ד"ר רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות, המדינה אזרחי לכלל מענה מתן לשם, שונה

 :מנכל מטרות החוזר

, המדינה אזרחי ללכל והתאמתה הבריאות מערכת של והלשונית התרבותית הנגישות שיפור .1

 .התרבויות ממכלול לאזרחים רפואיים שירותים לספק יכולתה חיזוק תוך

 .הבריאות בארגוני שירות במתן ולשונית תרבותית והנגשה להתאמה סטנדרטים יצירת .2

 הקבוצות כלל העצמת תוך, הישראלית בחברה השונות הקבוצות בין בבריאות פערים צמצום. 3

 .בה החלשות

 

 מטרות:

 .הבריאות במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמהחוזר מנכל בנושא:  הכרת .1

 .הבריאות במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמה: בנושא מנכל חוזריישום  בחינת. 2

 

 : קריאה:מקדימה הכנה

 (02/ 2011) הבריאות במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמה: בנושא ל"מנכ חוזר .1

2.   National Standards on Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS) 

 שלזינגר מרים' ופרופ שוסטר מיכל ר"ד "יע תורגםמ ולשונית תרבותית הולמים לשירותים כללים

ת חובר – Health equity in all policies HEIAP  - מ“שב - מדיניות בכל בבריאות שוויון. 3

 (01/2017 אברבוך .א, אבני .ש). שוויון מכוונת בריאות מדיניות והערכת לתכנון הדרכה

 

 :הנחיות

 במטופל ויישום ומדיניות במוסד ליישום והנחיות לנהלים, חוזר מנכלב הנאמר בין השווה. 1

 .מחלקה/ מרפאהב

 מוויישו החוק את להבנתם באשר האחראית האחות ואת / מרפאההמחלקה מנהל את ראיין. 2

 .מחלקה/ מרפאהב

 .משלך פתרונות והצע הנוהל ביישום בעיות זהה . 3

בנושא כשירות  האחות של יומי היום לתפקיד בהתייחס הבנותיך את שלך במילים סכם .4

 .תרבותית


