
 

 

 

                     

               

 :לאחר חשיפה לאתר "לילך"  -להערכת תחושות האישה ביחס לביקור אצל רופא נשיםשאלון  שם הכלי

 הרופא. ולאחר ביקור אצל 

 :יחידת הערכה ומחקר –מכלול על ידי:   2019 פותח בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

ידע  הנגשת   -של אתר "לילך"  תו תרוממחקר הערכה בנושא: (, 9201) יחידת הערכה ומחקר  –מכלול 

קרן שלם  , ריאות האישהבתחום ב  
192 

 חקר המלא מל

                                                     `     

                   גר המחקרים של קרן שלםלמא

ים כאשר קיבלו הכנה מראש  להעריך את תחושת הנשים לאחר הביקור אצל רופא נש מטרת הכלי  1

 . אתר "לילך" וסרטוני ההסבר שבו באמצעות  

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

 . נשים עם מש"ה המתגוררות במסגרות דיור בקהילה(, 2019) במחקר של מכלול  אוכלוסיית היעד   3

 המטפלות הישירות.   בסיוע ותיווך  דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

ושאלות בנודע לתחושות האישה כלפי הביקור אצל   רקע  פר שאלות סמ כלל השאלון  מבנה הכלי  5

 טפורמה המקוונת ולאחריו ביקור אצל הרופא.  ללפ לאחר החשיפה רופא הנשים,  

ם המדידה סוג סול 6  לא רלוונטי  

 כן/לא" "ושאלות  שאלות פתוחות  סוג הפריטים בכלי  7

בנוגע לתחושות   "כן'לא" שאלות 5-" ולות "כן/לא אחלקן בשילוב ש שאלות פתוחות  5 אורך הכלי   8

 האישה.  

 לא צוין    מהימנות  9

 לא צוין  תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    לי המחקרמאגר כך  כלי  מחקר זה נלקח מתו 

 עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.  שיפור איכות החיים של אנשים   

 
   טיהרלבנ  המחקר   את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        

 . יוצרים זכויות  מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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 (הביקור אצל רופא הנשים   האישה )לאחרשאלון להערכת תחושות  

 

 מטפלת יקרה,  

זהו השאלון השלישי )והאחרון( שאנו מבקשים שתמלאי ביחד עם מקבלת השירות, בנושא בריאות האישה,  

 ים.   לאחר שחזרתם מהביקור אצל רופא הנש

מקבלת השירות )לצורך התאמה לתשובותיה הקודמות(:  תעודת הזהות של הספרות האחרונות של    4אנא כתבי את 

___________ 

 לה! תודה רבה על שיתוף הפעו

 . צוות ההערכה, קרן שלם ומשרד הרווחה

   תאריך: ________________ •

 מסגרת: ________________________________שם ה •

 ______ ים: ______________תאריך הביקור אצל רופא נש •

 האם שאלו אותך האם את רוצה ללכת לרופא גבר/בן או לרופאה אישה/בת? __________                                          •

 לא □    ,     כן □ האם קיבלת את מי שבחרת?    –אם שאלו אותך                                        

 

 לא □  ,     כן □   (? שראית את הסרטונים)לפני הקודמת   שאצלו ביקרת גם בפעםרופא הנשים ביקרת אצל אותו האם  •

 איך היה הביקור אצל רופא הנשים? איך הרגשת?________________________________ •

 לא □    ,     כן □ האם הסרטונים עזרו לך כשביקרת אצל רופא הנשים?   •

 ________________________________אם כן, איך זה עזר לך?    

   לא □    ,     כן□ האם את חושבת שכדאי לצפות בסרטונים?  •

 ________________________________למה?      

 רשומים פה כמה רגשות.  

 )כן או לא(  אנא סמנ/י האם כשהיית אצל רופא הנשים את הרגשת את הרגשות האלה? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא     כן      

   פחד 

   לחץ

     בלבול

   התרגשות

   שמחה 


