
 

 הבריאות והרפואהבתחום  ופעולה , כתיבהלקבוצת קריאה קורא קול

 באגודה הסוציולוגית הישראלית בריאות ורפואה תקהיל

 

חברתיות שונות הקשורות  סוגיותעוסקות/ים באשר חוקרות/ים,  קבוצה זו מיועדת לכתיבה, דיון ופעולה עבור

במערכת  שיפור או שינוי המצב הקייםלמען עות חברתית וים לפעול להעלאת מודות/לשדה הרפואי ומבקש

ות י/מדיסציפלינות שונות, בעלסוציולוגיות/ים או/ו חוקרות/ים צעירות/ים וותיקות/ים,  מזמינותהבריאות. אנו 

ים לקחת חלק בבניית הקבוצה, ות/לכתיבה ופעולה בנושאי הבריאות והרפואה, המתחייב ותשוקה מוטיבציה

 בתחומי הבריאות. פעולות חברתיות וביקורתיותויוזמות בהשונים ו לאורך המפגשים בתהליכי הכתיבה

 

 וברפואה בבריאות לעמימות סטנדרטיזציה בין

זה מזמין  נושא .הינו "בין סטנדרטיזציה לעמימות בבריאות וברפואה" בו לעסוק בחרנואשר  והרחבהראשון  הנושא

המאפשרות  פרקטיקותמדיניות ו ממסדת מחד גיסא בריאותהתבוננות וניתוח הדרכים השונות בהן מערכת ה

 טכנולוגיים כלים, עבודה שגרת, טיפול, אבחון, נהלים, ארגונית תרבות, שפה באמצעותעתוק ושימור י, שאחידות

 עם שונות באינטראקציותהטיפולי,  בשדה הארגוני, בשדההמתקיימות  עמימויותעם  מתמודדת ך גיסאומאיד ,וכו'

להצטרף לפעילות הקבוצה ולשלוח לנו הצעה  ים/ותהחוקראת  מזמינות אנו'. וכו יהגופנ באבחון, יםות/מטופל

  שאלות הבאות:לבמסגרתה ולהתייחס קצרה )לכל היותר עמוד אחד( 

 מהם תחומי העניין והמחקר שלך •

 עמימות/סטנדרטיזציה המתקיימת במערכת הבריאות?המתכתב עם  מחקרך כיצד •

מהן המתודות הבאות לידי ביטוי במחקרך המאפשרות ניתוח סוגיות של עמימות/סטנדרטיזציה במערכת  •

 הבריאות?

 סוגיות העולות מתוך ממצאיך? או/ו לפעול לקידוםכיצד ניתן לפעול לדעתך על מנת לשנות  •

 

 , לוחות זמנים ותנאיםהמפגשים תכנית

בימי ראשון, בשעות באוניברסיטת תל אביב, אחת לחודש,  ויתקיימו 2018בחודש נובמבר,  וחליה קבוצמפגשי ה

. מטרת המפגשים היא לכתוב מאמרים ולפרסמם בכתבי עת וכן ליצור פלטפורמות שונות 10:00-12:30קבועות, בין 

ל המשתתפים ובמאמרים רלוונטיים ון בטקסטים שדנהמפגשים במהלך . בתחום הבריאות לפעולה ויוזמה חברתית

 בנושא.

 

המייל  לכתובתאת הצעתן/ם לשלוח  יינות/ים לקחת חלק בקבוצה מוזמנות/יםהמעונ

twentygoodones@gmail.com 9.1830.לתאריך  עד: 

 , תחומי העניין, המחקרהעל הרלוונטיות והתרומה שלכם לקבוצמילים(  300כוונות )עד  הצהרת .א

  ן על התחייבותכם להגיע למפגשים ולקחת חלק פעיל בקבוצה.וכשלכם והפעולה 

 .(מילים 250)עד  קצרה ביוגרפיה .ב

 

 בהצלחה!

שיפטר ודר' -תמי סגיבדר' מלביצקי, דר' ליאור שחר,  -בוביס, ליאת ליפשיץ-מקימות הקבוצה: דר' פאולה פדר
 .דנון-לימור מעודד
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