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 המרכז:תיאור 

 מרכז רפואי אוניברסיטאי הדסה

העובדים הסוציאליים במחלקה לעבודה סוציאלית של בתי החולים האוניברסיטאיים של הדסה מטפלים 

המחלקה לעבודה סוציאלית הינה מחלקה אוטונומית י. סוציאליים של בריאות וחול-פסיכובאספקטים ה

 :-מקצועיים ב-תים רבבבית החולים. העובדים הסוציאליים פועלים כחלק מצוו

 דם, נוירולוגיה, -)אורתופדיה, פנימית, אונקולוגיה, המטולוגיה, ילדים, כירורגיה, כלי מחלקות אשפוז

 לב, חדר מיון, יחידות לטיפול נמרץ, שיקום( 

  ואשפוזי היום )דיאליזה, אונקולוגיה, ילדים(מרפאות אמבולטוריות 

 מבוגרים וילדים( המערך הפסיכיאטרי( 

  הוספיס( המרכז לטיפול תומך( 

 

 סוציאלי. -פסיכו-מבוססת על המודל הביו   עבודה סוציאלית בבית חולים

הנחת היסוד היא שאנשים מתמודדים עם המשמעויות שהם מייחסים לחולי ו/או לטיפול רפואי. משמעויות 

אישיים -הקשרים הביןאישיים, מ-אלה מושפעות לא רק ממצב החולי או הנכות עצמו, אלא גם מגורמים תוך

של האדם, ממקומו ומתפקידיו במשפחה ומחוצה לה, מהתרבות  והערכים שלו. לכן, ההתערבות מבוססת 

ומתמקדת בקידום ההתמודדות של  –מערכתית -הערכה רחבה ורב –סוציאלית -פסיכו-על הערכה ביו

 החולה ובני משפחתו עם חולי וטיפולים. 

צוות, פניות -פניות של אנשי(ת עם סוגים שונים של הפניות הכשרה מעשית בבי"ח מאפשרת התנסו

 ועבודה בטווחי זמן שונים.   reaching-out)עצמיות,

 

 סיבות להפניה לעובד סוציאלי בבית חולים יכולות לכלול:

 מצב רפואי והשלכותיו )התערבות בשעת משבר, התמודדות עם מחלה כרונית ואובדן(. .1

 משפחתו סביב אשפוז או חולי. תגובות רגשיות של חולה או בני .2

 קשיי התארגנות של המשפחה במצבים אקוטיים או כרוניים. .3

 סוציאלי בקהילה.-תכנית שחרור המבטיחה המשך טיפול רפואי ופסיכו .4

נשים נפגעות אלימות, ילדים וקשישים בסכנה, אפוטרופסות,  –התערבות לאור חוקים רלוונטיים  .5

 ועוד.

 גורמים מטפלים בקהילה. צורך בתכנית טיפול משותפת עם .6

 

 

 



 

 תכנית הלימוד:

 שנה ב' 

בשנה זו יפגשו הסטודנטים מגוון מטופלים ומשפחות המתמודדים עם מצבי חולי שונים גם בבית החולים 

וגם בבתיהם.  במהלך השנה יושם דגש על פיתוח מיומנויות בתחום הטיפול בפרט ובמשפחה, ועל הכרות 

 עם שרותי בריאות ורווחה בקהילה. 

מקרים טיפוליים קצרי טווח בו זמנית וכן  3-4ו ההכשרה תכלול טיפול במקרה ארוך טווח אחד לפחות 

 הקמת פרויקט.

 שנה ג'

מקצועי ועל מיומנויות -בנוסף למשימות הלימוד המוזכרות בשנה ב', יושם דגש על עבודה בצוות רב

 4-6מוגדרות לטיפול במצבי חולי ספציפיים.  ההכשרה תכלול טיפול בשני מקרים ארוכי טווח לפחות  ו 

 קצרי טווח בו זמנית וכן הקמת פרויקט. מקרים טיפוליים

 ימי אוריינטציה וסדנאות בהנחיית הרכזת גב' לבנת וידר

בימים הראשונים להכשרה המעשית, יהיו מספר ימי אוריינטציה מרוכזים בהם הסטודנטים יכירו את מערך 

 בית החולים,  עבודה בצוות רב מקצועי, חוק זכויות החולה ועוד. 

 . 10:00עד 08:00תתקיים סדנא דו חודשית בימי רביעי בשעות  במהלך שנת ההכשרה,

 הסדנא עוסקת בעבודה סוציאלית במערכת הרפואית בכלל ובבית חולים בפרט. 

בסמסטר הראשון המוקד הוא בכלים ובמודלים הרלוונטיים לעבודה סוציאלית בבי"ח )לדוגמה: המודל 

 סוציאלי, התערבות בשעת משבר(.-פסיכו-הביו

בסמסטר השני המוקד עובר לתחומים השונים המרכיבים את העבודה בביה"ח )לדוגמה: אונקולוגיה, 

 אלימות נגד נשים, ילד בסיכון(. 

לסירוגין, מתקיימת סדנא נוספת )"קבוצת ליווי"( שמתמקדת בחוויות האישיות שסטודנט מתמודד איתן 

 ים שמתעוררים במפגש עם בית החולים. במסגרת רפואית. הסדנא דנה בסוגיות הערכיות ובקונפליקט

במסגרת תוכנית הסדנאות הסטודנטים משתתפים גם בישיבות צוות של המחלקה לעבודה סוציאלית בבית 

 ההשתתפות בימי האוריינטציה, בסדנאות ובקבוצות הליווי הינה חובה !    החולים.

 סיכום

הסטודנט לידע וניסיון בתחום  הכשרה מעשית במחלקה לעבודה סוציאלית בבי"ח הדסה חושפת את

הבריאות והחולי. המודלים והכלים שהסטודנטים ירכשו במהלך שנת ההכשרה מהווים בסיס לעבודה 

הסטודנטים הם חלק אינטגראלי מהמחלקה לעבודה סוציאלית ולוקחים  סוציאלית מקצועית בכל תחום.

 חלק מלא בפעילויות המחלקה.
הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 שאינם עברייני מין(. אישור משטרה על כך -)חיסונים, מנטו, רישום פלילי, ולגברים

  

 



 

 שערי צדק ירושלים הרפואי המרכז

איכות חייו ופועלת למען רווחתו, המחלקה לעבודה הסוציאלית עומדת בחזית הטיפול הפסיכו סוציאלי 

עובדים סוציאליים, אשר נותנים מענה לאוכלוסיית  40 -היא מונה כ  וחווית אשפוז מיטבית של המטופל.

 במרפאות, במכונים ובמחלקות האשפוז. 120המטופלים ובני משפחתם מגיל לידה ועד גיל 

 

ום כירורגיה, פורומים מקצועיים: פורום  פנימיות, פור 5העובדות הסוציאליות במחלקה מחולקות ל 

של המחלקה משולבת עבודת  כחלק ממערך הכשרה וכוח אדםאונקולוגיה, נשים וילוד ופורום ילדים. 

 סטודנטים, המשתלבים בעבודת המחלקה בכל הפורומים .

 

 : עובדת בשלוש זירות החולים בבית סוציאלית לעבודה המחלקה

 משפחתוו האדם. 

 החולים בית צוות. 

 ובקהילה החולים בבית מקצועיים רב צוותים. 

 

 

 :משפחתו כגון בני מטופלו של צוות העו"ס מולה עשייה תחומי

 טיפול. תכנית והתאמת פסיכוסוציאלית-ביו הערכה ביצוע 

 לקהילה. וליציאה האשפוז לזמן התארגנות, החדש המצב בעיבוד סיוע, רגשית תמיכה 

 כרוני. חולי בתהליך נפשית תמיכה ליווי 

 והזנחה אלימות, לסיכון חשד במצבי התערבות. 

 מרה.  ובשורה פרידה תהליך לקראת והתארגנות תמיכה ליווי 

 ובקהילה החולים בבית מקצועיים רב צוותים. 

 

 

 התערבות ברמה מערכתית מול הקהילה וצוות רב מקצועי בארגון:

 הזנחה. אלימותו, סיכון במצבי משותפת התערבות 

 בקהילה טיפול לגורמי וחיבור תיווך. 

 שחרור. תכנית כולל התערבות להמשך תכנית הבניית 

 בקהילה מקצועיות בוועדות והשתתפות ריכוז – 

 ועוד בקהילה טיפול תכנון וועדות, עירוניות חירום ועדות. 

 ניתוח טרום, הורים: תוהדרכ. 

 

 

 

 



 

 תכנית ההכשרה

הישראלית, על הגיוון בית חולים כללי, בהיותו מיקרוקוסמוס הינו הזדמנות למידה ייחודית על החברה 

התרבותי שלה, חזקותיה וחולשותיה. זהו מפגש עם האדם באשר הוא אדם, ברגעים ובצמתים חשובים  

בחייו.  התערבויות כפי שנעשות בעבודה השוטפת של בית החולים מקנות כלים מקצועיים , כגון: הערכה 

ט יש מדריך המלווה אותו הן בעבודה סוציאלית, התערבות במשבר, מיצוי זכויות ועוד. לכל סטודנ-פסיכו

היומיומית השוטפת והן בהדרכות שבועיות. בנוסף בית החולים מפעיל אחת לשבועיים מרכז למידה 

שמהווה מפגש המאפשר התחלקות בחוויות ולמידה מונחית ומעמיקה של תחומים מתוך העשייה של בית 

 החולים.

 המוסמך.התכנית מתאימה לסטודנטים בשנים ב, ג או תכנית 

שבועות( –הסטודנטים יפגשו מטופלים מכלל מחלקות בית החולים, בעיקר להתערבויות לטווח קצר )ימים 

 ומטופל/ים לטווח ארוך )חודשים, כולל ביקורי בית/מחלקות המשך אשפוז(

הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   דרישה מיוחדת:

 שאינם עברייני מין(. אישור משטרה על כך -, רישום פלילי, ולגברים)חיסונים, מנטו

  

יכולים לעשות זאת, להצטרף ישיבת הצוות של המחלקה מתקיימת בימי שני ואנו מעודדים סטודנטים ש

 בנוסף, מומלץ לסטודנטים להצטרף לישיבות הצוות במחלקות בהן הם עובדים.לישיבה.  

 

 

 


