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 קהילהפעילות למידה באשפוז/

 תתרבותי כשירותשמירה על 

 

 :רקע

  טיפול לתת בה והעובדים הבריאות מערכת של היכולת הינה בבריאות תרבותית כשירות

  השפה של הדדית הבנה תוך, והתנהגותם אמונותיהם, בערכיהם מזה זה השונים לחולים

 .השונים והתרבותיים החברתיים לצרכים הניתן הטיפול והתאמת

The Commonwealth Fund, New York, 2002, Joseph Betancourt))  

 :חוקי משחק לשיח בין תרבותי

 פתיחות ללמידה 

  רגישות להיבטים רב תרבותיים 

 שימוש בטרמינולוגיה מכבדת 

  הימנעות מהכללה 

 חמלה כלפי המטופל 

  סודיות ושמירה על חיסיון רפואי 

 

 :מטרות

 .רב תרבותיות שגלמווהבנה  מודעות פיתוח .1

  שפתית ונגישות תרבותיות רב על בדגש טיפולי קשרס וסיב .2

 המבקש או מקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותוזכויות המטופל  ת הסדר .3

 

 :מקדימה הכנה

 .הבריאות במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמה: בנושא הבריאות משרד ל"מנכ חוזר. 1

 בישראל אחיותוה האחים של האתי הקוד

 .2014, בידרמן .אן, דיי .נ( 5קידום בריאות ). בריאות בשירותי תרבותית כשירות. 2

 

 '(:א אפשרות) הנחיות

 (:אחר חדר פעם כל בחר) צוות אנשי עם מטופלים במפגשי צפה .1

, תזונאית, פסיכולוגעובד סוציאלי,  בחדר, מרקחת בבית, בקבלה, רופא בחדר, אחות בחדר

 .המתנה ובחדר םבפרוזדורי

 :בהתייחס למאפיינים חברתיים ותרבותיים הבאות לנקודות לב שים

 .בהחלטות, בשיחה המטופל את שיתפו אופן ובאיזה כמה עד. א

 פרטיותו נשמרה אופן באיזה. ב
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 הרפואית הסודיות נשמרה כיצד. ג

  משפחתו או המטופל של לצרכיו התייחסו אופן באיזה. ד

  המטופל של כבודו לשמירת נראו ביטויים איזה. ה

 אמון יחסי נבנו אופן ובאיזה כמה עד. ו

 במיוחד פגיע המטופל מצבים באיזה. ז

 מאפשרים'(, וכד טלפון, דלת פתיחת, הפנימי סידורו, החדר מיקום) המקום הסדרי  האם בדוק. ח

 .המטופל זכויות על שמירה

 :סכם.2

 המטופל זכויותתרבותית כחלק מעל רגישות  בשמירה הצוות של ייחודיות נקודות. א

 המטופל של בסיסית כזכות תרבותית כשירות על בשמירה תורפה נקודותב. 

 בשמירה על כשירות תרבותית שזיהית לבעיות משלך פתרונות הצע. ג

 

 '(:ב אפשרות) הנחיות

 ?תרבותו של האדםב פגיעה, לדעתך מהי? כאדם עבורך כשירות תרבותית  מהי :בקצרה רשום.1

 :לגבי(אחר צוות איש פעם כל) אחר רפואי-פרה צוות איש, רוקח, רופא, אחות :צוות ראיין.2

, פרטיות ,תרבותית רגישות ,המטופל בשפת שימוש ) כשירות תרבותיתה על שמיר משמעות. א

 .עליהן לשמור כדי בפועל עושים הם ומה ( רפואיות ובהחלטות במידע שיתוף, אמון, כבוד, סודיות

 .המטופל של הנגשה שפתית ותרבותית נשמרת הםב מצבים. ג

  המטופל שלהרגישות התרבותית  נפגעת בהם מצבים. ד

חברתיים ותרבותיים של  מאפיינים  על לשמור גדול קושי אצלם מתעורר, מי מול, מתי. ה

 .משפחתו  או המטופל

 :לגבי משפחותיהם בני או/ו מטופלים ראיין .3

 תיים, שמאוד חשוב להם שישמרוא. אילו מאפיינים חברתיים תרבו

 ישמרומאפיינים אלה ש לכך דואגים הם איך. ב

 ופגעוהפרו את זכותם הבסיסית לקבל טיפול כשיר תרבותית  בו זוכרים שהם מקרה. ג

 .שלהם הרפואית בסודיותו רפואיות ובהחלטות במידע פםשיתוב, באמונם, בכבודם, בפרטיותם

 .בקבוצה לדיון אותן הבא או בכתב בנושא הבנותיך סכם .4

   

 

 

  


