
  

 

  

 

 חכמת המעשה בכשירות תרבותית בבריאות

 На Вашем языке –" بــلغــتـك" –"בשפתך" 

 הנגשה תרבותית ושפתית בבתי החולים של הדסה

 המחלקה לעבודה סוציאלית והמערך לאיכות ובטיחות 

  הקדמה

 הנגשה לשונית 

מתן כלים ואמצעים למטופלים שאינם  םרותי בריאות ומידע בריאותי פירושלשונית לשי הנגשה

 דוברי עברית ברמה מספקת, כדי שאלה יוכלו לצרוך שירותים בצורה עצמאית, שוויונית ומכבדת.

ר עם אפשרות לבחור את המטפל על בסיס שפה, מתן אפשרות לתקש הנגשה לשונית כוללת

, שונות מידע בשפות , טופסי, טפסים לחתימהמוקדי השירותו גון בכמה שפות דרך האתרהאר

 מתורגמנים מקצועייםקשר עם המטפלים באמצעות ואפשרות לת

 

תי בבפה באמצעות מתורגמנים מתנדבים הפועלים -שלפנינו עוסק בהנגשה לשונית בעל המסמך

"הדסה" הר הצופים החל בתהליך שיפור בית החולים  הר הצופים ועין כרם. –החולים של הדסה 

. פרופסור ליאון אפשטיין, שערך מחקר על אודות חסמים לשוניים 2010הכשירות התרבותית בשנת 

הנהלת בית החולים, כחלק מפעילותו  עם את התהליך בטיפול בשני בתי החולים של "הדסה", קידם

בראשות המחלקה לעבודה  ארוכת השנים לצמצום פערים בבריאות. לאחר הקמת ועדת היגוי

 –ונוסד פרויקט "בשפתך"  הלשונית והתרבותית, מונתה אחראית לנושא ההנגשה סוציאלית

 תרבותי לירושלים והקרן לירושלים.-בשיתוף המרכז הבין

. מתנדבים לערבית ולרוסית-מתורגמנים ייחודי, המבוסס עלבמסגרת הפרויקט, הוקם שירות 

תרבותי, -רה ייעודית במתורגמנות רפואית מטעם המרכז הביןהמתנדבים עברו הכש-המתורגמנים

והוקם מערך ייעודי להפעלתם ולתמיכה מקצועית בהם. מאוחר יותר, התרחב הפרויקט גם להדסה 

. פרויקט כזה השירות ייחודי ברמה הארצית, ועד כה אין לו דומים בארגוני בריאות אחרים עין כרם.

לתחזוקת המתנדבים ברמה  –הנהלת בית החולים מצריך השקעה ודחיפה משמעותית מצד 

הארגונית, לשימור כשירותם המקצועית, לגיוס מתורגמנים חדשים במידת הצורך ולשיווק השירות 

 בקרב עובדי בית החולים.

 

ועלמה פרידלנדר  אתי אמזלגגילה שגב בהר הצופים והן פרויקט "בשפתך" בהדסה מרכזות של ה

  .עין כרםב
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 На Вашем языке –" بــلغــتـك" –"בשפתך" 

 הנגשה תרבותית ושפתית בבתי החולים של הדסה

 המחלקה לעבודה סוציאלית והמערך לאיכות ובטיחות 

 רקע

 

כיום ברור כי לצורך טיפול רפואי איכותי לא די בטכנולוגיות המשוכללות ביותר ובתרופות המתקדמות 

המגיע לקבלת  מטופלשל הצוות המטפל. ולשונית ביותר. יש צורך בהנגשה ובכשירות תרבותית 

אמר לו ואם לא שירות רפואי לא יצליח לממש את זכותו לטיפול איכותי ובטיחותי אם לא יבין את הנ

שליטה בשפה הרווחת. שירות רפואי איכותי מותנה בהבנה של השפה וביכולת -ידע להתבטא בשל אי

 תקשורת טובה בין המטפל למטופל.

החולים, -הטרוגנית כישראל, שיעור גבוה מבין הפונים לשירותי הבריאות, ובכלל זה לבתיבמדינה 

אינם דוברי עברית ברמה המאפשרת תקשורת אפקטיבית. הפתרונות הרווחים מתבססים בדרך כלל 

. לשונייםרפואי כמתווכים משפחה, כוחות עזר או אנשי צוות  על אלתורים שונים, ובראשם גיוס קרובי

עלולים לפגוע בנגישות הטיפול ובעיקרון השוויוניות. כמו כן, הם מגבירים  אלה מאולתרים תפתרונו

 סיכונים ומעלים את הוצאות הטיפול. 

 "מיזם "בשפתך מופעל –כחלק מהשאיפה לכשירות תרבותית ו לשוניתכמענה לצורך בהנגשה 

ובטיחות בשני בתי החולים  המחלקה לעבודה סוציאלית והמערך לאיכותהחולים, -הנהלת ביתעל ידי  

 . ר הצופים עין כרםה – של הדסה
 

 במסגרת המיזם ניתן מגוון של מענים לצרכים שונים: 

 סינון על ידי מבחני שפה וראיון אישישעברו  מתנדבים-מתורגמניםמערך  :מתורגמנות פנים אל פנים

. את הקורס העבירה ד"ר מיכל שעות 45למתורגמנות רפואית בהיקף  בקורס ייעודי הוכשרוואחריו 

. ההכשרה כללה תכנים לירושלים מטעם המרכז הבין תרבותי שוסטר וצוות מרצים במתורגמנות

בית החולים  , מינוח רפואי וסיעודי השגור בשפתהקשורים לבית החולים, תפקידי הפרופסיות השונות

טיים הועברו על ידי הצוות . תכנים רלוונעבודה ואתיקהפי שפת התרגום הנדרשת, ועקרונות על  –

צוות פיזיותרפיה במטרה לחשוף את המתנדבים ו ת החולים, רופא, עובדת סוציאליתהסיעודי של בי

 המתנדבים. -לאנשי צוות רבים ככל שניתן. בתום הקורס נבחנו המתורגמנים

ת. בשפה הרוסי 8-מתנדבים בשפה הערבית ו-מתורגמנים 24המערך בשני בתי החולים כולל כיום, 

. בשני בתי החולים מנהלות את הפרויקט רכזות 14:00 - 9:00ה' בין השעות -השירות ניתן בימים א'

מהמחלקה לעבודה סוציאלית הדואגות לסידור עבודה, פתרון בעיות, תמיכה רגשית במתנדבים, 

 הדרכה והכשרה מתמשכת. 

אחד בערבית  :מתורגמנים שניכרם -. בהדסה עיןשיבוץ ללוח בהתאם יום מידי מגיעים המתנדבים

 המגיע לפי לרוסית ומתורגמן לערבית מתורגמנים לארבעה שניים בין ובהר הצופים ברוסית ואחד

והצוותים הרפואיים פונים במכשירים ניידים שייעד בית החולים  מצוידיםהמתורגמנים  .מראש קריאה

 אליהם ישירות.

ידע ראשוני על מיצוי זכויות באמצעות פה, מסייעים המתורגמנים בהעברת מ-בנוסף לתרגום בעל

 מרכזים למיצוי זכויות בהדסה.
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בבתי החולים של הדסה אנו נעזרים גם בשירות המתורגמנות  באמצעות הטלפון: מתורגמנות

של "בזק אונליין". שירות זה נותן מענה משלים למתורגמנים פנים אל פנים, הן בזמנים  הטלפוני

מתנדבים פנים אל -שהמתורגמנים לא פנויים, והן לשפות אמהרית וצרפתית )שבהן אין מתורגמנים

בין השעות  'ה-'המוקד נותן שירות בשפות ערבית, רוסית, צרפתית ואמהרית ופועל בימי אפנים(. 

 . 0013:-008:  ובימי ו' בין השעות 9:001 - 8:00

 

לצורך הטמעת השימוש בשירותי המתורגמנות בבתי החולים של 

 :הדסה נעשו הפעולות הבאות

  הכשרת צוותים רפואיים באמצעות מפגשים מחלקתיים

 לחשיפה והכרה בקיומם של שירותי המתורגמנות.

 בחמש שפות  הצבת שלטים בכניסות לבית החולים

המיידעים את המטופלים על אפשרויות התרגום על ידי 

 פניה לאיש צוות.

 הנחיות לצוותים כיצד להשתמש בשירותי התרגום. הפצת 

  "בדלפקי הקבלה מונחים עבור המטופלים "כרטיסי ביקור

 שמנחים כיצד להשתמש בשרותי התרגום. ,בחמש שפות

  מתורגמנות נתונים על השימוש בשירותי האיסוף שוטף של

דו"ח חודשי מפורסם ומופץ לכל מנהלי המחלקות  .השונים

 ראשיות.האחיות לו

 

 

 המתורגמנות לשירות הביקור כרטיס את מציג מטופל
 

 

 על השימוש בשירותי המתורגמנות נתונים

-בשפה הערבית ו 1,200: בהר הצופים עומד ממוצע הקריאות השנתי על פנים אל פנים מתורגמנות

קריאות לשפה  500-קריאות לתרגום בשפה הערבית ו 1,000הרוסית. בעין כרם נרשמו בשפה  60

  הרוסית.

פניות משני בתיה"ח  384במהלך תשעה חודשי התקשרות עם המוקד התקבלו  :מתורגמנות בטלפון

 פניות לחודש. 43של הדסה ובממוצע 

 



 На Вашем языке –" بــلغــتـك" –"בשפתך" : חכמת המעשה בכשירות תרבותית בבריאות

 

3 
 

"בשפתך" ומשובים שמתקבלים מאנשי צוות ומטופלים,  פרויקטהניסיון הנצבר של המרכזות בהפעלת 

 מלמדים כי תרגום לשפת המטופל הוא חלק אינטגרלי וחשוב במתן טיפול, היענות לטיפול והצלחתו. 

המטופלים  ., חוסר ודאות וחששות גדוליםבלבולמטופלים מדווחים כי לפני שנעזרו במתורגמן חוו 

בעקבות היכולת שלהם להבין את מצבם הרפואי, את  מחלהעל שינוי בהתמודדות עם מספרים גם 

הטיפול הניתן להם ואת האפשרויות העומדות בפניהם. הצוות הרפואי מדווח על הקלה גדולה וחסכון 

איכותי על אפשרות להעניק טיפול מיטבי ו בעקבות שימוש בשרותי התרגוםובמשאבים בזמן 

 ל.באמצעות הבנה של הנאמר בין המטפל למטופובטיחותי 

 

במסגרת פגישות התרגום המתורגמנים נתקלים בתכנים שונים ומגוונים כגון מסירת בשורה קשה 

הפסקות הריון, אבחונים נוירולוגיים  ,יעוץ גנטיבחנה חדשה, טיפולים פסיכיאטריים, למטופל, א

עבור המתורגמנים מדובר במשימה מורכבת, הדורשת לא רק שליטה במינוח מקצועי ופסיכיאטריים. 

מגוון והכרת תחומי תוכן רבים, אלא גם יכולת ריכוז לפרקי זמן ארוכים, מיומנויות מתורגמנות ויכולת 

 להתמודד רגשית עם תכנים לא פשוטים.

 

במפגשים  שעולות סוגיותב לדוןאפשר להם ל כדי המתנדבים עם מפגש מתקיים חודש מדי

 התמיכה את לקבללהם  ולאפשר תלשתף בדרכי התמודדות שלהם עם סיטואציות שונו המתורגמים,

 ישירות הקשורה חשובה בסוגיה מרחיבח האור מרצה מפגש בכל, כמו כן .הראויה ואת ההדרכה

 סודיות, כרוני חולי, החולה זכויות ,לגוף כוח ייפוי, מרה בשורה: כגון, גווניו כל על חולי עם למפגש

 עוד.ו הפלסטינית הרשות תושבי עם מפגש, רפואית

 

 ההנגשה הלשונית והכשירות התרבותיתהגברת 

"בשפתך" חלק חשוב מתהליך רחב יותר של שיפור הכשירות התרבותית  בפרויקטבית החולים רואה 

סדנאות להגברת הכשירות התרבותית לצוותים. עד  מתקיימותבבתי החולים של השירות והטיפול. 

 הסוציאלית וכוחות העזר.אנשי צוות מתחום הרפואה, הסיעוד, העבודה סדנאות ב הודרכוכה 

בתחום הסדנאות זוכות למשובים חיוביים. אנשי הצוות דיווחו על כך שהסדנאות הגבירו את הידע 

 ואת המיומנות שלהם בהתמודדות עם סוגיות תרבותיות שונות.

"בשפתך" לצורך הנגשה לשונית  פרויקטכיום ברור שיש צורך בפעולות יזומות ומתוכננות כמו 

תית בכלל השירותים הניתנים בבתי החולים לטובת אוכלוסיות שונות, במטרה לצמצם וכשירות תרבו

 את הפערים הקיימים במערכת הבריאות וכדי לאפשר לכל פונה טיפול איכותי . 

 

 אתם מוזמנים לשאול שאלות ולהמשיך את הדיון בערוצים הבאים:

  בבריאות בנושא כשירות תרבותיתקבוצת הדיון - IL@googlegroups.com-HEALTH-CC 

  )אתי אמזלג ועלמה פרידלנדר )עין כרםamz@hadassah.org.il  

  )גילה שגב )הר הצופיםgilas@hadassah.org.il  

 בקישור הבא מופיע בשפתך פרויקטסרטון על  

  .בנושאתרבותי -הביןמרכז ה שחיבר במדריךלקרוא עוד על הנגשה לשונית בשירותי בריאות תוכלו 

mailto:amz@hadassah.org.il
mailto:gilas@hadassah.org.il
https://www.youtube.com/watch?v=lCJ0EYeljxc
http://jicc.org.il/documents/publications/Cultural-competence-healthcare-interpreting-guide-december-2015.pdf

