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משתתף/ת יקר/ה שלום,
תודה על היענותך להשתתף בפרויקט שלנו :ללמוד ממטופלים :לחיות עם מחלה כרונית/מוגבלות.
פרויקט זה הינו חלק מקורס חובה אוניברסיטאי ,לסטודנטים לרפואה בשנה א' במסלול ה  4שנתי ,בבי"ס
לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל-אביב.
מטרת הפרויקט היא ללמוד על מציאות החיים עם מחלה כרונית/מוגבלות משמעותית :להכיר את האדם
מאחורי ההתמודדות ,וכמו כן ,להבין את השפעת החולי/מוגבלות על פעילויות היומיום ,על חיי המשפחה ועל
החיים החברתיים .הסטודנטים מצופים ללמוד על האינטראקציה בין המשתתפים והמערכת
הרפואית/טיפולית/חברתית ,ולהצטרף למפגש מסוג זה (אם הנסיבות יאפשרו).
שתף/י את הסטודנט/ית בניסיונך הרפואי ,ואילו מעלות צריכות להיות לרופא/ה טוב/ה לדעתך.
הסטודנט/ית יפגש/תפגש אתך  5פעמים ,החל ממרץ הנוכחי .לאור המצב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות,
המפגשים ייערכו מרחוק – בזום/וידאו וואטסאפ/טלפון.
כל מפגש יתמקד בהיבט אחר –
מפגש  :1היכרות ראשונית ותיאום ציפיות.
מפגש  :2היכרות עם סיפור ההתמודדות שלך עם המצב הרפואי וההיסטוריה הרפואית.
מפגש  :3השלכות החולי על בני המשפחה (מפגש עם בן/בני משפחתך).
מפגש  :4היכרות עם המשאבים/מסגרות תמיכה העומדים לרשותך.
במידה ויתאפשר מפגש פנים אל פנים  -מפגש בהקשר (קונטקסט) רפואי/טיפולי/חברתי –
אינטראקציה עם המערכת הרפואית (לדוגמא ,הצטרפות לבדיקה/טיפול/מעקב) .אינטראקציה עם
המערכת החברתית (לדוגמא ,קבוצת תמיכה ,חוג ,מפגש חברתי) .או כל פעילות רלוונטית מחוץ
לבית ,שיכולה לשפוך אור נוסף על התמודדותך.
מפגש  :5סיכום ופרידה.
לאורך הפרויקט הסטודנטים יקבלו הכוונה והדרכה ממנחי הקבוצות שלהם – רופאים/ות בכירים/ות.
אנו מאמינים שיש לך יכולת ייחודית לטפח את הסטודנט/ית לרפואה ,ולעזור לו/לה להתפתח לרופא/ה
אנושי/ת ,רגיש/ה הממוקד/ת במטופליו/ה.
חיסיונך הרפואי מובטח.
הסטודנט/ית המצוות/ת אליך יצור/תצור עימך קשר ,ויחד תתאמו את מפגשכם הראשון ,לנוחיותכם.
אל תהסס/י בזמן הפרויקט ,ליצור עמנו קשר ,עם כל שאלה ,הערה או הארה ,אם עולים דברים שמפריעים לך.
עם סיומו של הקורס ,ניצור איתך קשר ונבקש לקבל את חוות דעתך על התנסותך במפגשים ,ולהביע את
התרשמותך מהסטודנט/ית .הערכתך לא תיכלל בציון ,אך תספק לנו פידבק בעל ערך.
בהערכה רבה,
פרופ' אורית קרניאלי-מילר – ראש החוג
ד"ר מימי עשהאל – מרכזת הקורס
מיכל ברוש – מרכזת הפרויקט mikibrosh@gmail.com ,03-6408549
החוג לחינוך רפואי ,ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת ת"א
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