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סקציה לסוציולוגיה של הבריאות
סיכו ישיבה מיו 16.8.06
משתתפי:
יו"ר הסקציה ,גיורא קפל
חברי הסקציה )לפי סדר אב( :אמה סמטניקוב ,דניאלה אריאלי ,חגי בועז ,חלי הלל ,ילנה סטוקלי  ,יעל השילוני
דולב ,ליאת מילביצקי  ,סמדר קניו  , ,עותניאל דרור ,עירית גרינברג ,צבייה בלומשטיי  ,תמי שגיב שיפטר.

 .1הודעות
 1.1בהמש לבקשת גיורא ,ליאת העבירה במייל הזמנה של מכו גרטנר למדיניות גנטית וביואתיקה לרב שיח
בנושא החיי! ב"זכות" –בעיד הטכנולוגיה המתקדמת שיתקיי! ביו! שלישי בתארי  12.9.2006בבית
סוראסקי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא בי השעות .20:30 17:00
 1.2חולק למשתתפי! ד* קשר מעודכ של חברי! ומתענייני! בסקציה ,הזמנה להקרנת הסרט ונושאי!
לסדר היו!.

 .2דיו והחלטות לגבי פעילות הסקציה
 2.1קידו הוראה ומחקר
•
•

•

הוסכ! על יצירת מאגר ורשימה של עבודות ,ספרי ,מאמרי ,כתבי עת ,סילבוסי בתחו!
סוציולוגיה של הבריאות והרפואה.
הוסכ! כי החברי! והמתענייני! בסקציה ישלחו לליאת פרטי! לגבי עבודות ,מאמרי! ,ספרי!,
כתבי עת )איפה ומתי פורסמו ,כותרת מלאה ,(...וסילבוסי! והיא תערו רשימה מאוחדת ותשלח
לכול! .כמו כ  ,יהיה על החברי! והמתענייני! בסקציה לשלוח תקציר של העבודה )א! יש כזה(
ו/או את העבודה עצמה ,וליאת תפי ,את הכול באופ מרוכז.
הוסכ! כי נית להעביר לליאת הודעות לגבי ספרי! ,כנסי! וכל חומר הקשור לתחו! סוציולוגיה
של הבריאות והיא תשלח לכל החברי! והמתענייני! בסקציה.

דניאלה אריאלי חילקה סילבוס של קורס שהיא מעבירה לאנשי סיעוד במכללת עמק יזרעאל .מטרת הקורס היא
לעסוק בהיבטי! חברתיי! של הרפואה והסיעוד ולתרו! לדיו בהיבטי! שאינ! פיזיי!.
•

•

•

הוסכ! כי קורסי! בסוציולוגיה של הבריאות יכולי! לתרו! למקצוע הרפואה ולהיות רלוונטיי!
לעבודה ולחיי היומיו! של התלמידי! .המודעות להיבטי! חברתיי! יכולה לשנות את הפרקטיקה
היומיומית של הרפואה והסיעוד ,או לפחות לגרו! לאנשי הרפואה והסיעוד לקחת היבטי! אלו
בחשבו .
הוסכ! כי השאלות למבחני! בקורסי! של סוציולוגיה של הבריאות ה פונקציה לגודל ולכישורי
השפה של אוכלוסיית התלמידי! .שאלות אמריקאיות במבח יכולות להתאי! לקורס כאשר יש
אוכלוסיית תלמידי! גדולה .הקושי בכתיבת עבודה הוא העתקה של תשובות בי התלמידי!.
הקושי בשאלות פתוחות הוא בהבנת הכתב של בני מיעוטי! ועולי! חדשי!.
פתרו לקושי בשפה האנגלית של בני מיעוטי! ועולי! חדי! הוא במציאת מאמרי! וספרי!
בעברית וג! סרטי! ע! תרגו! לעברית העוסקי! בסוציולוגיה של הבריאות .מאמרי! קצרי!,
תכליתיי! ,פילוסופיי! ואתיי!.
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• הוצעו המאמרי ,הספרי וכתבי העת הבאי:
 יעל דולב הציעה מאמר שלה העוסק במושג נורמאלי ולא נורמאלי בישראל ובגרמניה בנוגע לתופעת העקרות
הנובעת מגנטיקה.
 חגי הציע את הספר סיפורי רופא מאת ויליא! קרלוס ויליאמס.
 חגי הציע ג! את רפואה ונאציז! ואמר שיעביר את הביבליוגרפיה.
חגי ויעל הציעו לקרוא את הדוקטורט של ציפי עברי.
ומאמר של סיגל )גולדי ?( על סדנא העוסקת במדיניות ציבורית ומימו של טיפולי פוריות בהוצאת מכו ו ליר.
 סמדר הציעה מאמר תיאורטי על הגיינה של הילד.
 סמדר הציעה את הספר בית האלוהי! מאת סמואל ש! .לדעתה הספר מתייחס כמעט א ורק לרופאי! חולי!
מחלות זוועות .ספר על סטודנט שסיי! לימודי רפואה בארה"ב וחייו במש שנה בבי"ח אמריקאי ולדעת סמדר
מרתק בציניות האיומה שבו.
 סמדר הציעה ג! את הספר הקלאסי "מגילת ס מיקלה" מאת אקסל מונתה ,תרגו! לעברית :י.ל .ברו ,הוצאת
אמנות. 1936 ,
http://www.am-oved.co.il/HTMLs/product.aspx?C1010=13872&BSP=12272
 אמה הציעה את הספר העיקר הבריאות מאת יהודית שובל ועפרה אנסו
http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?category=&id=143
 חלי הציעה את הספר סקס אחר.
 חלי הציעה את הספר של יור! בילו על דיבוק כמחלה או תופעה תרבותית.
 הוצעו ג! מאמרי! של אלי ויצטו! וג'ז* ברונר העוסקי! במאמרי! על טראומה.
 הוצע ספר של ברברה ארנהיי על סחר בנשי! במקרה של מחלות.
 גיורא ותמי הציעו להשתמש בפרסו! של פרלמנט הבריאות
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=38&catId=345
 גיורא הציע את הספר עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 19952005
 הוצע ג! לחפש מאמרי! בתו כתב העת זמ הרפואה.
• הוצעו הסרטי הבאי:
 סרט על אימו ,ילדי! בקמבודיה
 תקנות בית השיכר
 פא ,אדמס סרט העוסק בליצ רפואי.
 הדוקטור על היפו תפקידי! כאשר רופא הופ לחולה.
 ק הקוקייה
 התעוררות
 סרט על הטיפול בגזזת בישראל
 הגנ המסור
 הסרט "החיי! בזכות" העוסק בסוגיה :הא! ללדת ילד הלוקה בפיגור שכלי ולהעניק לו חיי! ,או עדי* לא
להביא ילד כזה לעול!? סרט תיעודי של הבמאי שלמה אביד
•

עותניאל הציע להזמי להרצאה חולה כדר מוחשית ורלוונטית לחיי היומיו! ולפרקטיקה
הקלינית שיכולה לעורר עניי בקורס .הוא סיפר על כ שהזמינו חולת איידס לקורס של רופאי!.
הרצאה שדיווחו עליה בסו* הקורס כבעלת השפעה על נקודת ההתייחסות שלה!.

 2.2דיו בשלבי המחקר
•
•
•
•

סוכ! כי במפגשי! הבאי! נקדיש חצי מהמפגש לשיחה על עבודות מחקר בשלבי! שוני! :גיבוש
ראשוני של מחקר חדש ,עבודה באמצע ע! דיו על קשיי! או בעיות מתודולוגיות ,עבודה
שהסתיימה.
ילנה סטוקלי התנדבה להציג את עבודתה בנושא "אי מודדי! בריאות?" בישיבה הבאה.
הוצע לדו בנושא מחקרי נוספי! כמו סוגי ידע ומדע ,בי מה שמוגדר כ"מדע" למה שמוגדר כ"לא
מדע" ,שיטת המחקר המתבססת בהוכחות מדעיות ).(evidence based medicine=EMB
עותניאל הציע לשאול מישהו שמכיר ושיוכל להרצות בנושא.

 2.3כנס האגודה :2007
הוסכ! שנחליט בישיבה הבאה על חבר בכיר באגודה לתפקיד יו"ר מושב בכנס האגודה ,שיעמוד במושב
מאורג מראש .יו"ר המושב יקבל תקצירי עבודות והוא יהיה אחראי להערכת התקצירי! ולהזמנת 34
דוברי! מתאימי!.
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 2.4שילוב תיאוריה ויישו
הוחלט לשלב תיאוריה ויישו! באמצעות יו! עיו נוס* לכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית.
• הוצע שתמי תהיה אחראית לארגו חצי יו! עיו בנושא סוציולוגיה של הבריאות .מטרת יו! העיו
תהייה לעסוק בהיבטי! תיאורטיי! שיוסיפו לבדיקות בשטח ויפגישו בי תיאוריה ליישו!.
• הוצעו הנושאי! הבאי! :אי שוויו וריבוד בבריאות ,הקשר בי טראומה ו/או מלחמה לבריאות.
• הוצע להזמי את התיאורטיק ליאו אפשטיי להרצאה מרכזית בנושא אי שוויו בבריאות.
• הוצע מבנה של יו! העיו  :להזמי תיאורטיק מרכזי ,להציג מספר עבודות ,להציג פאנל ולבסו*
דיו בי המרצי! והמשתתפי! .הוסכ! כי יש צור במנחה של יו! העיו .

 2.5מועד ומקו לישיבות הבאות של חברי הסקציה
מועד
•
מקו!
•

ייקבע מועד קרוב לישיבה הבאה ככל הנראה באוקטובר  ,2006לפני תחילת הסמסטר .לפי תארי
המתאי! להרצאה של ילנה סטוקלי .
הוחלט כי הישיבה הבאה תתקיי! במכו גרטנר.

 .3נושאי נוספי לדיו בישיבה הבאה:
 3.1הרחבת מספר המשתתפי בסקציה
•

דיו בדרכי! נוספות להגדיל את מספר המשתתפי! .ליאת הפיצה מייל לחברי האגודה להצטר*
לסקציה ,ומייל שבו צרפה את ד* הקשר וסיכו! הישיבה לחברי! ומתענייני! בסקציה.

•

להחליט א! לפרס! את ד* הקשר באינטרנט והא! לפרס! ג! טלפוני! בד* הקשר.

•

לדו באוכלוסיית היעד לימי עיו /כנסי! של הסקציה לסוציולוגיה של הבריאות ,כלומר הא!
לארג ימי עיו /כנסי! לסוציולוגי! בלבד או ג! ל"לא סוציולוגי!" המתענייני! בנושא.

 3.2יעדי הסקציה
נמשי לדו ביעדי! נוספי! לסקציה.
 3.3שילוב תיאוריה ויישו
• להחליט על האופ שבו נשלב תיאוריה ויישו! באמצעות מפגשי!/ימי עיו /כנסי! בנוס* לכנס
האגודה הסוציולוגית הישראלית.
 3.4מידעו :להחליט מי יכתוב במידעו האגודה על סוציולוגיה של הבריאות :סקירה על העבר ועל ההווה
בישראל ובעול! והערכת מגמות בעתיד.
 3.5מקו וקידו מעורבות של סוציולוגיות וסוציולוגי של הבריאות
לדו בדרכי! שבה! נית לקד! את מעורבות הסוציולוגיות/י! של הבריאות במסגרת הדיו הציבורי
וקביעת מדיניות חברתית בהקשר של נושאיבריאות .לדו בשאלה הא! יש לפעול – כסקציה במסגרת
אס"י – לקידו! המעורבות בענייני! אלה.
•
•

לדו בנושאי בריאות כמו תקציב; חקיקה בתחו!; בריאות של אוכלוסיות מוחלשות ,הרכב סל
הבריאות והאופ שבו הסוציולוג/ית יכול/ה להשמיע את קולו/ה בנושאי! אלו.
לדו בדרכי! לקידו! נושאי בריאות כמו הזמנת התקשורת לכנסי!/ימי עיו וכתיבת ניירות עמדה.

 3.6מיפוי העשייה המחקרית בתחו
• לדו בדרכי! בה! נית למפות את המחקרי! הסוציולוגי! בבריאות ברמת מיקרו ומקרו.
• לדו בדרכי! בה! נית לקד! מחקרי! ברמת מקרו.
 3.7תהלי %הסמכת סוציולוגי של הסוציולוגיה של הבריאות
גיורא יספר על תהלי ההסמכה שלו באחת הישיבות הבאות.
רשמה :ליאת מילביצקי
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