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 משתתף/ת יקר/ה שלום,

 

 מוגבלות.ת/כרוני מחלהלחיות עם  :יםללמוד ממטופל תודה על היענותך להשתתף בפרויקט שלנו:

 
           מסלול' בבאוניברסיטאי המיועד לסטודנטים לרפואה בשנה חובה פרויקט זה הינו חלק מקורס 

 אביב.-אוניברסיטת תל, סאקלרע"ש בי"ס לרפואה ב, שנתי 4ה 

: להכיר את תמוגבלות משמעותית/כרוני מחלהללמוד על מציאות החיים עם  אפרויקט הימטרת ה

האדם מאחורי המחלה, וכמו כן, להבין את השפעתו של החולי על פעילויות היומיום, על חיי המשפחה 

ועל החיים החברתיים. הסטודנטים מצופים ללמוד על האינטראקציה בין המטופל והמערכת הרפואית 

 ותם לביקור רפואי. וללוות א

 שתפו את הסטודנט/ית בניסיונכם הרפואי ואילו מעלות צריכות להיות לרופא טוב לדעתכם. 

הנוכחי.  מנובמברפעמים, כפעם בחודש לערך, החל  5 איתכם ועם בני משפחתכםהסטודנטים יפגשו 

כפי שיוסבר בהמשך.  ,ייערך מפגש שישיבנוסף,   

 כל מפגש יתמקד בהיבט אחר –  

 .)מפגש ראשון איתך( : היכרות1גש מפ

 .משפחתך( ן/יבעם איתך ו)מפגש  השלכות החולי על בני המשפחההיכרות עם : 2מפגש 

)הצטרפות אליך לבדיקה/טיפול, אצל רופא/ה,  : אינטראקציה עם המערכת הרפואית3מפגש 

 .פיזיותרפיסט/ית וכו'(

 .(מחוץ לביתךלפעילות )הצטרפות אליך  : הקשר )קונטקסט( חברתי4מפגש 

 פרידה.סיכום ו: 5מפגש 

נחשף/ת, הוא/היא המשיק להתמודדות אליה אחד נוסף כל סטודנט/ית יקיים/תקיים מפגש : 6מפגש 

  על פי מטרות הלמידה שיקבע/תקבע לעצמו/ה. מפגש זה אינו מתקיים בנוכחותך.

 עצמם רופאים לאורך הפרויקט הסטודנטים יקבלו הכוונה והדרכה ממנחי הקבוצות שלהם, שהם

אנו מאמינים שיש לך יכולת ייחודית לטפח את הסטודנט/ית לרפואה ולעזור לו/לה להתפתח בכירים. 

 לרופא/ה אנושי/ת, רגיש/ה הממוקד/ת במטופליו/ה. 

 חיסיונך הרפואי מובטח.

  ויחד תתאמו את מפגשכם הראשון, לפי נוחיותם. ,אליך יצור/תצור עימך קשר /תהסטודנט/ית המצוות

  אל תהסס/י ליצור עימנו קשר בכל זמן עם כל שאלה, הערה או הארה.

 ,במפגשים ךעל התנסות ךחוות את דעתניצור איתך קשר ונבקש לקבל את עם סיומו של הקורס, 

 הערכתכם לא תיכלל בציון, אך תספק לנו פידבק בעל ערך. טודנט/ית.סהמ ךולהביע את התרשמות

 
 בהערכה רבה,
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