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Dear Participant,  

  

Thank you for agreeing to participate in the Project: 

PATIENTS AS TEACHERS: LIVING WITH CHRONIC ILLNESS/DISABILITY. 

This project is part of a University Course for first year medical students in the 

N.Y./American Program, Sackler School of Medicine, Tel Aviv University. 

The meetings will contribute significantly to their education as a humanistic physician of 

the future. 

The goal is for students to learn about the reality of living with a chronic illness and to 

know the person behind the disease. In addition, they should come to understand the 

impact of illness on the activities of daily life, the family and social life, and the 

interaction between patient and the medical system. Be sure to tell about your own 

medical experiences and what qualities a good doctor should possess. 

Students are expected to meet their “teacher” five (5) times during the year, approximately 

once a month, starting in November 2015. Each of the 5 visits has a specific focus: 

Visit No. 1: Getting Acquainted, and your Illness Narrative 

Visit No. 2: Meeting with Family Member & Family History; Support System. 

Visit No. 3: Interaction with Medical System – Visit to Doctor, physiotherapist, support 

group etc. 

Visit No. 4: “Free Choice” – You and student can choose the focus of visit.  

Visit No. 5: Saying Goodbye 

In this project, students have an opportunity to build an on-going relationship with you 

and your family. During the course of the Project students will receive guidance and 

supervision from their Small Group Leaders who are themselves physicians.  

We believe that you are especially able to nurture the medical student and help her or him 

develop into caring, patient-centered physician.  

The medical student assigned to you, will contact you at end of October/beginning of 

November, to set up the first meeting. To further cooperation, students will bring with 

them their guidelines for the project when you meet. 

 

Please do not hesitate to contact us at any time, if you have any questions, comments or 

feedback. At the end of the course, we will be sending you form asking you to assess the 

experience and your student. Your assessment will not form part of the student’s grade but 

will provide us with valuable feedback. 

 

Sincerely 

 

Professor Henry Abramovitch, Project Coordinator   

Dept. of Medical Education, Sackler School of Medicine, Tel Aviv University            

03-6409858; 054-7255153. 

abramh@post.tau.ac.il 

   

Michal Brosh , Teaching Associate  

03-6408549. 

mikibrosh@gmail.com 
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 משתתף/ת יקר/ה שלום,

 

לחיות עם מוגבלות/חולי  מטופלים כמלמדים )מורים(: תודה על היענותך להשתתף בפרויקט שלנו:

 .כרוני

 
               פרויקט זה הינו חלק מקורס אוניברסיטאי המיועד לסטודנטים לרפואה בשנה א' בתוכנית   

 אביב. -יורק / התוכנית האמריקאית, בי"ס לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל-ניו

 הפגישות יתרמו בצורה משמעותית לחינוכם כרופאים הומאניים של העתיד.

מטרת הקורס הינה ללמוד על מציאות החיים עם חולי כרוני ולהכיר את האדם מאחורי המחלה, וכמו 

ל החולי על פעילויות היומיום, חיי המשפחה והחברה והאינטראקציה בין כן, להבין את השפעתו ש

שתפו את הסטודנט/ית בניסיונכם הרפואי ואילו מעלות צריכות להיות המטופל והמערכת הרפואית. 

 כם. תטוב לדע לרופא

 בר הנוכחי. נובמפעמים, כפעם בחודש לערך, החל מ 5הסטודנטים יפגשו עם "מוריהם" )המטופלים( 

 ביקור יתמקד בהיבט מסוים: כל

 : היכרות, נרטיב החולי.1ביקור 

 .מפגש עם בני משפחה וההיסטוריה המשפחתית: 2ביקור 

 .ביקור אצל רופא/ה, פיזיותרפיסט/ית וכו' – : אינטראקציה עם המערכת הרפואית3ביקור 

 .את/ה והסטודנטי/ת יכולים לבחור את מוקד הביקור –"בחירה חופשית" : 4ביקור 

 : פרידה.5יקור ב

 
פרויקט זה מעניק לסטודנטים הזדמנות לבנות מערכת יחסים טיפולית מתמשכת עם מטופליהם. 

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

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

 חיסיונך הרפואי מובטח.אנושי/ת, רגיש/ה הממוקד/ת במטופליו/ה. 

ויחד תתאמו את מפגשכם  ,בראוקטו סוף-אמצעהסטודנט/ית המצוות אליך יצור/תצור עימך קשר ב

 להמשך שיתוף הפעולה, הסטודנטים יביאו עימם את הנחיות הפרויקט. הראשון, לפי נוחיותם.

עם סיומו של הקורס, נשלח לכם  אל תהסס/י ליצור עימנו קשר בכל זמן עם כל שאלה, הערה או הארה.

הערכתכם לא תיכלל בציון, אך   מכתב עם בקשה להעריך את ניסיונכם במפגשים ואת הטסודנט/ית.

 תספק לנו פידבק בעל ערך.

 
 בהערכה רבה,

 פרופ' הנרי אברמוביץ' 

לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א                                                        החוג לחינוך רפואי, ביה"ס 
03-6409858 ,054-7255153                                                                                            

ost.tau.ac.ilabramh@p 

    עוזרת הוראה                                                                                                                   -מיכל ברוש 
03-6408549 

mikibrosh@gmail.com 
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