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 אחים ואחיות מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר של עובדי מערכות הבריאות בעולם  תיאור הקורס:
Groenwald & Eldridge, 2020)בעלי תפקידים בכירים של ארגוני בריאות העוסקים בפיתוח של (. מנהלים ו

 תכנוןבחשיבה וב בעזרההשתתפותם את בסיעוד  םמומחימבקשים מתכניות המקדמות בריאות ורווחה 
דיציפלינריות הן חיוניות -(.  קבוצות מולטי World Health Organization, 2017) צמצום אי שוויון בבריאותל

שכתוב  כפי למערכת בריאות המאפשרת חיי רווחה לטווח הרחוק וגם לקיימות חברתית על מנת לקבוע יעדים
  :Sustainable Development Goals  ( SDGs)" יעדים של האו״ם לפיתוח בר קיימא"ה ברוח

 (Rosa, Upvall, Beck, & Dossey, 2019) . 
 

רישה למחויבות אישית של החברים בנוסף לחשיבות של נציגות ממגוון תחומי דעת בקבוצות אלה, יש גם ד
דוגמא  .חיים של חלקים באוכלוסייה הכלליתהלפעול נגד אפליה וגזענות הגורמות לחסמים בבריאות ובאיכות 

לחסם כזה היא מדיניות המעניקה בפועל שירותי בריאות באופן שאינו מתחשב באוכלוסיות פגיעות, כמו למשל 
אקונומיים וגיאוגרפיים. הציפייה מחברים בקבוצות אלה היא -יובעיות בנגישות ובזמינות עקב מצבים סוצ

 להפגין נוכחות ולהשתתף בדיונים במוסדות השונים, בקהילות ובממשלה. 
 

  ) (Global Nurse Citizenת /ית גלובלי/ות אזרח/הן המאפיינות אח הנקודות המבט האל
(Clark, Miller, Leuning, & Baumgartner, 2017; Rosa et al., 2019  .)  
 
 

  ת העל של הקורס:ומטר
 .נגד דיכוי עמדההמושג של אחות אזרחית גלובלית בהקשר של את להכיר  .1
 בריאות ואי שוויון בקרב תתי קבוצות. יקהילה בנוגע לפערים בשירותבחן לא .2
הדרכים שבהן כן את בריאות הקיימים והרותי ילתעד באופן מעמיק ומפורט את מגוון ש .3

 .(Logic Model) מודל לוג'יק   באמצעות תםאנשים מקבלים או
ו/או מומחים היכולים לשפוך אור אודות ניסיון לזהות וליצור קשר עם אנשי סיעוד בעלי  .4

  .(Delphi Approach)  גישת דלפי בעזרת הקיים המצב
להפחית את על מנת מומחים והכולל חדשנות חברתית הציע תהליך המשתמש בדעות של ל .5

 .השוויון במצבאי 
 
 

  מטלות הקורס:
 יתיאור הפער או אי השוויון בשירות–סטודנטים( 2-3לכל קבוצה )דקות(  30)  מצגת

.  מודל לוג'יק באמצעות יקהילתהאבחון ההבריאות בקהילה מסוימת הכולל את 
  .  כל מצגת תכלול:המידע מהמומחיםנותנת את גם ההרצאה 

אבחון באמצעות ות הבריאות בשיר הסיכון שנובע מהפער או מאי השוויוןתיאור  •
 ; קהילתי של הקהילה/השכונה/הקבוצה הכולל מודל לוג'יק

 מודדהצעותיהם כיצד להומקסימום( למומחים )אחד לכל חבר הקבוצה(  3השאלות ) •
 את המצב;

 ר המצב.ופיוהמסקנה באיזה אופן ליצור חדשנות חברתית לש •

75% 

 25% פעילה בזמן שמציגים הסטודנטים האחרים השתתפות 

 
 

 הרצאות: תאריכים
  (איורע פתיחת שנת הלימודיםאין שיעור ) 13.10.2021

   לובליות, והמושג של אח/ות אזרח/ית גלובל/יתגדיון על היכרות הקורס,  20.10.2021

על יום ותועלת של גלובליזציה; איפה אנחנו כאחים וכאחיות נוכל ללמוד מאחרים במקצוע א 27.10.2021

  שיווין.-להפחית אי השוויון; לזהות את המקור של אימנת 
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לשרטט את האפשרויות להתערב על מנת להפחית את אי  מודל לוג'יקרכים להשתמש בד 03.11.2021 

  השוויון

    (Delphi Approach)  ישת דלפיג 10.11.2021

   היסטוריה  של סיעוד וחדשנות חברתית 17.11.2021

 (אזורית, מדינתית וגלובליתבסיעוד ) חדשנות חברתיתשל דוגמאות  24.11.2021

 הרצאות מקבוצות הסטודנטים 1.12.2021

 הרצאות מקבוצות הסטודנטים 8.12.2021

 הרצאות מקבוצות הסטודנטים 15.12.2021

 הרצאות מקבוצות הסטודנטים 22.12.2021
 הרצאות מקבוצות הסטודנטים 29.12.2021
 רצאות מקבוצות הסטודנטיםה 05.01.2022
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