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 קהילהפעילות למידה באשפוז/

 לשיפור איכות טיפול ושירות  תתרבותי כשירותשמירה על 

 

 רקע:

 החברתיות ההשפעות חשיבות של להבנה מתייחסת בריאות בשירותי תרבותית כשירות"

 כיצד בחשבון לוקחת, שלו הבריאותיות וההתנהגויות האמונות על מטופל של והתרבותיות

 התערבויות ומקדמת הבריאות שירותי מערכת של השונות ברמות ביטוי לידי באים אלה מרכיבים

 (2014)דיין ובידרמן,  תרבותית שונות בעלות מטופלים לאוכלוסיות השירות מתן איכות לשיפור

 כוללת:   (Campinha-Bacote, 2003) עפ"י  כשירות תרבותית

o רצון תרבותי 

o מודעות תרבותית 

o מיומנות תרבותית 

o םמפגשים תרבותיי 

o ידע תרבותי 

 

 מטרות 

  המטופל של ותרבותיים חברתיים לגורמים והבנה מודעות פיתוח .1

 שביעות ועל לטיפול הענות על, הרפואי הטיפול על, וחולי בריאות תפיסת על אמונות השפעת .2

 .מהטיפול רצון

 כשירות תרבותית לשמירת הנהוגים האמצעים הכרת  . 3

 
 הכנה מקדימה

 
 .2014, בידרמן. א, דיין. נ( 5) בריאות קידום. בריאות תיבשירו תרבותית כשירות.1

 2014, נובל. א(  91) הצפון הד הבריאות בשירות ותרבותית חברתית כשירות.2

 

 הנחיות 

 
 הסובלים מבעיה בריאותית/ מחלה  מטופלים 3 בחר

  
 עפ"י הנקודות הבאות:שלהם  עם המטופלים איך הם תופסים את המחלה/ הבעיהברר 

 
 קורא לבעיה שיש לך? תהאאיך  .1

 מה אתה חושב שגרם לבעיה? .2

 ?מה אתה חושב שהיא התחילה מתי שהתחילהל .3

 מה אתה חושב שהמחלה עושה? לאיזה בעיות היא גורמת? .4

 עד כמה המחלה חמורה לדעתך? .5
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 לטווח קצר או ארוך? האם ההשפעות של המחלה הן .6

 איך המחלה השפיעה על חייך? .7

 מה עשית כדי לטפל במחלה?  .8

 האם יש משהו שעלול להפריע לטיפול? .9

 מה הכי מפחיד אותך לגבי המחלה? .10

 ?מחלות עם שלך במשפחה מתמודדים כיצד .11

 איך מסתכלים על המחלה בסביבתך?  .12
 

 לגרום יכוליםה פעריםהעולים מתוך הראיונות ותרומתם למאפיינים חברתיים תרבותיים  זהה
 .הטיפול בניהול לבעיה
 לגבי מחלתםעם מטופלים בעלי תפיסות ועמדות שונות מתמודדים  בספרותאיך  בדוק
 פתרונות משלך לפתרון הפערים המקשים על היענות הטיפולהצע 

 
 
 
 

   

 


