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 מחויבותו של בית הספר לסיעוד 
 אתגרי האקלים בתחום הסיעוד )אירופה(   

 
אנשי המקצוע בסיעוד צריכים להיות ערוכים לטפל בחולים בהקשר של השפעות שינויי האקלים. כמו  

כן, עליהם להבין באילו פעילויות עליהם ועל ארגוניהם לנקוט, על מנת להביא לצמצום נוסף של  

השפעות האקלים ולהגביר את החסינות מפני השפעות אלו. חשוב להכיר ביחסי הגומלין והקשרים  

הקיימים בין בני האדם לטבע ולחקור את יכולתו של הטבע להיות בן ברית טיפולי התומך  

 בהתאוששות, רווחה וקידום הבריאות. 
 

פגע  -"שירותי בריאות אל 'אתגרי האקלים בתחום הסיעוד )אירופה(' הוא קמפיין המופעל על ידי

(. הקמפיין מספק לאנשי מקצועות הסיעוד  Health Care Without Harm- HCWH)אירופה(" )

הם יוכלו לבצע הכשרות עם עמיתיהם למקצוע בתחום הבריאות, את המשאבים באמצעותם 

ת  סטודנטים, קהילות, דיירי מוסדות טיפוליים, מטופלים וצרכני שירות ברחבי היבשת. ההכשרו

מתמקדות בנושאים הקשורים להשפעות הבריאותיות של שינויי האקלים וההשפעה של תחום  

 שירותי הבריאות על שינויי האקלים והסביבה.
 

מחויבות בית הספר לסיעוד מהווה הזדמנות ליזום, לערב ולהעצים סטודנטים לסיעוד בכל הרמות של  

 תנועה זו,  ולעודד הובלה של נושא איכות הסביבה. 
 

תגרי האקלים בתחום הסיעוד)אירופה(' מספק:א'  
 

  על  משפיעים האקלים שינויי וכיצד, האקלים מדעי את יותר  טוב  להבין הסיעוד מקצועות לאנשי  שיסייעו משאבים ●
 . האדם של ורווחתו בריאותו

 יצורפו, לדוגמא. הבריאות על והשפעותיו  האקלים שינויי אודות וסטודנטים עמיתים להכשרת  שישמשו משאבים ●
 . נוספים ומקורות משאבים, לדיון מפורטות נקודות הכוללות מצגות

  יכולה זו פעילות. אקלים-מכווני שהם  בריאות שרותי  עבור  סנגור לפעילויות לשמש  שיוכלו רבים משאבים ●
 . מדיניות קובעי  ובקרב החברתית  במדיה, שונות בקהילות, הבריאות  מסגרות בתוך להתבצע

  היומיומית בעבודה אקלים -מכווני בריאות שרותי  לשלב הסיעוד מקצועות לאנשי המסייעים חיותוהנ משאבים ●
 .שלהם

  שמטרתם בפרויקטים מדובר. בסיעוד מקצוע אנשי  ידי על שבוצעו מוצלחות ויוזמות פרויקטים של מקרה  תיאורי ●
 .החוסן שיפור  או האקלים על השפעות ולמנוע  לצמצם, אקלים שינויי  של הבריאותיות ההשפעות עם להתמודד

 .ולמידה קריאה להמשך  מקורות רשימת ●
  שינויי על הבריאות שירותי  אספקת  של ההשפעה את  להבין בסיעוד המקצוע  לאנשי שיסייעו חינוכיים משאבים  ●

 .אקלים
 

 

 

 

http://www.noharm-europe.org/


HCWH Europe   www.noharm-europe.org   Page 2 of 3 

 

 

 בהצטרפותו של בית הספר לסיעוד למחויבות זו , בית הספר לסיעוד מסכים: 
   

,  קליניים, תיאורטיים בקורסים הפלנטרית הבריאות תכני ואת האקלים  שינויי נושא את וישים שמתאים היכן  לשלב ●
 .ולדוקטורט, השני, הראשון לתואר בלימודים כולל, והשתלמויות

 .ובסימולציות קליניות  במסגרות הסביבה  שמירת נושא הובלת לעודד ●
  הקלינית בהוראה ולשלב, המעשית העבודה  ךתו אל הקיימות מתחום מיומנויות העברת לעודד, מתאים וזה במידה ●

 .  בריאות וקידום בריאות, אקלים שינויי של נושאים
,  אקלים שינויי  של  הבריאותיות להשפעות התייחסות  לסיעוד סטודנטים בהערכת  לכלול יש , מתאים וזה במידה ●

 .וחוסן, האקלים שינויי השפעות לצמצום שיטות
 הלימודים לתוכנית פלנטרית ובריאות הבריאות על  השפעותיו, אקלים שינויי נושא להכנסת פעיל באופן לתמוך ●

 . רשמית אז , אפשר ואם, רשמי לא באופן הלימוד ספרי או/ו
 הלימוד תכנית או הלימודים בתוכנית הסביבה על הבריאות שרותי  השפעות נושא להכללת פעיל באופן לתמוך ●

 (. סילבוס) 
  יש .  NurSusTOOLKIT))  כלים וארגז משאבים קיםמספ(' אירופה)  הסיעוד בתחום האקלים  אתגרי' ●

  או הלימודים לתוכנית אותם להתאים ניתן. נושא בהצגות  או אורח הרצאות, בקורסים אותם ולשתף להשתמש
 . הצורך לפי הלימוד תכנית

  על(' אירופה)  הסיעוד בתחום האקלים אתגרי ' של  פעילות לניטור הכלי באמצעות לדווח יש  הכשרה  כל לאחר ●
 . הבריאותיות והשפעותיו אקלים שינויי  בנושא הכשרה שעברו הסטודנטים מספר

 .  המחקר תפוקות על ולדווח בריאות בשירותי אקלים ושינויי  קיימות על מחקרים עוד לעודד, ומתאים במידה ●
, מתאים וזה במידה('. אירופה)  הסיעוד בתחום האקלים אתגרי' של( מודולה)  בחירה  קורס  יחידת לפיתוח לתרום  ●

  ובריאות אקלים שינויי בנושאי שלהם הידע  את להעמיק מנת על  זו ביחידה  לבחור לסיעוד לסטודנטים לאפשר יש
 .בסיעוד להכשרה  הקיימות בתחום במסגרות מעשית עבודה לכלול יכול  זה קורס. פלנטרית

 .לסיעוד הספר  בית  של  הקהילתית העבודה מתוך העולות  אקלים סוגיות לכלול, לכך מתאים וזה במידה ●
 . ההוראה וסגל לסיעוד סטודנטים  בקרב(' אירופה)  הסיעוד בתחום האקלים  אתגרי' את יקדם לסיעוד הספר  בית ●
  המעורבים  ענין בעלי ובקרב לסיעוד ספר  בתי עוד בקרב  ספר  כבית שלו  המחויבות את יקדם לסיעוד הספר  בית ●

 .הסיעוד בתחום בחינוך
 

סכים:אתגרי האקלים בתחום הסיעוד )אירופה( מ  
 

 .בתוכנית המשתתפים לסיעוד הספר  בתי וסמלי שמות את  ('אירופה)  הסיעוד בתחום האקלים  אתגרי ' באתר  להציג ●
  שמהווים לבריאות וחינוך אקלים בנושאי לסיעוד הספר בית של דופן יוצאי מאמצים החברתיות ברשתות להבליט ●

 .  דוגמא
 . מעורבותם את להפגין  שיוכלו מנת על, למשתתפים תדמית חומרי לספק ●
  הספר מבית וסטודנטים סגל  אנשי  של נבחרים מחקרים  ('אירופה)  הסיעוד בתחום האקלים אתגרי' באתר לפרסם ●

 .ובריאות אקלים או פלנטרית בריאות בנושאי לסיעוד
  תיב בקרב סיעודי אקלים כנאמני נרשמו או/ו  הוכשרו סטודנטים כמה  המציין למשתתפים סמסטר בסוף ח"דו לספק ●

 .בתוכנית המשתתפים לסיעוד הספר
  אקלים שינויי בנושא בסיעוד האקלים אתגר  של מקוון בחירה  קורס המפתחים לסיעוד ספר בבתי לתמוך ●

 .הבריאותיות והשפעותיו
  עבור הסיעוד  של האקלים אתגר בנושא מקוון בחירה  קורס של השנתי  ביישום לסיעוד ספר בבתי לתמוך ●

 .  במיוחד םשמתענייני לסיעוד סטודנטים
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 .  בתוכנית המשתתפים לסיעוד הספר בתי כל  של  שנתי מפגש לארגן ●
 

 מחויבות בית הספר לסיעוד פותחה בשיתוף עם:
 (פינלנד, יישומיים למדעים ארקדה אוניברסיטת)  סילונד וטריס  גריי  פמלה ●
 ( גרמניה( Hochschule Esslingen, וויהופסקי ופטרה הוס נורמה ●
 ( גרמניה, טובינגן אוניברסיטת)  מאהלר  וקורנליה קרוהם  קורינה, קלטנבאך אנה ●
 ( ישראל, לסיעוד האקדמי ס "ביה שמיר )  מעוז וילנה, זרחיה מורן, דנינו אפרת ●
 ( מלטה, מלטה אוניברסיטת )  גראך ואדריאן טראפני יוסף, קסאר מריה ●
 ( נורבגיה, סטוונגר  אוניברסיטת)  בו ובודיל אדריאנסן קאבלי קריסטין  ●
 ( ספרד, אן'ג אוניברסידאד)  ניאטו אלווארז וכרמן לופז. מ איזבל ●
 (ספרד, ברצלונה אוניברסיטת)  גונזאלס לינה'ואנג פרייל  מורין  ויקטוריה ●
 ( בריטניה, ברייטון אוניברסיטת)  טיילור ואליסון בייד ר'הת ●
 ( בריטניה',  פלימות אוניברסיטת)  האוז  ושרה ארונסון ני'ג ●

רופה( רוצה להודות לכולם על מעורבותם ותרומתם הפעילה לפיתוח  אתגר האקלים בסיעוד )אי

 מחויבות בית הספר לסיעוד.
 
 
The Nursing School Commitment was translated into Hebrew 
 thanks to Shamir Asaf Harofe & the Hebrew University 
 

 
 
The Nurses Climate Challenge is delivered by 
Health Care Without Harm Europe 
 
Twitter: @HCWHEurope 
Facebook: HCWHEurope 
LinkedIn: Health Care Without Harm Europe 
 
eur.nursesclimatechallenge.org 
ncceurope@hcwh.org 
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