""I am Your Hero
אחיות ואחים יקרים,
שלוחה לכם ברכתי החמה ליום האח/ות הבינלאומי ,יום בו אנו מציינים ומוקירים את פעילותכם יוצאת
הדופן ומעוררת ההשראה ,במיוחד בימים בהם כולנו מצויים בחזית המאבק למיגור וירוס הקורונה
ועדים להתגייסותכם להגנה על בריאותם ורווחתם של תושבי מדינת ישראל  .בעיצומו של המשבר
הבריאותי העולמי ,הוכחתם רוח נתינה ,אומץ לב וערבות הדדית והנכם פועלים ללא לאות בפנים
מאירות ,לב חם וידיים מושטות לעזרה וטיפול מקצועי בכל החזיתות .התברכנו בכם אחיות ואחים
יקרים ,אשר שוב ושוב מצליחים לגעת בנפשם של אנשים .הוכחתם עשיה ערכית חדורת שליחות
ומטרה ,אתם יודעים לנצח ,גדושי רעיונות ומיזמים ,מחויבים לטיפול ולהצלת חיים ופועלים בחריצות,
במסירות ,בשאפתנות ומתוך אהבת אדם.
בשנה זו במיוחד הוכרה בעולם כולו תרומתם המרכזית של האחיות והאחים והצורך באנשי מקצוע
מוכשרים  ,כשירים ומיומנים במתן טיפול מורכב  ,אתם ללא ספק המקצוענים והטובים ביותר בסיעוד
ותרומתכם היוותה נדבך משמעותי בהתמודדות מדינת ישראל עם מיגור המגפה.

האתגרים העומדים בפיננו הולכים ונעשים שאפתניים ומורכבים יותר ויותר ,מתוך אחריות מצד אחד
ואהבת המקצוע מצד שני ,אנו פועלים להעצמת תפקיד האח/ות ,מחזקים את הערכים המקצועיים
עליהם מושתתת העשייה הסיעודית ,מרחיבים את הידע ,המיומנות והאוטונומיה המקצועית
המאפשרים לאחות ולאח ליטול חלק חשוב ומרכזי בטיפול המקיף בחולה.
גם בתקופה סוערת זו אנו ממשיכים בפעילותנו להגדלת מספר הלומדים בתוכניות הלימוד האקדמיות,
מספר האחיות והאחים האקדמאים ומספר האחיות והאחים הממשיכים לתארים מתקדמים .ממנפים
את הפיתוח המקצועי ויוצרים נתיבי קריירה ברורים ומשמעותיים.
מחזקים את ליבת העשייה ,מרחב הפעולה ואת הסטנדרט המקצועי הנדרש מהאח/ות.
מגדילים את מספר האחיות והאחים המומחים הקליניים ומפתחים תחומי מומחיות חדשים.
אנו פועלים יחד למיצוי הפוטנציאל התפקודי ,העצמאי והפרופסיונלי בכל התחומים.
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מגדילים את מספר הלומדים בקורסים העל-בסיסיים ומפתחים קורסים על-בסיסיים חדשים הנדרשים
למתן מענה לצרכים המשתנים של המטופלים ולמענה לצרכים לאומיים.
מפעילים בגאווה גדולה מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי בנושא משילות ומנהיגות המהווה חלק מארגון
הבריאות העולמי  , WHOבאמצעותו משתפים ידע וניסיון בתחומי משילות ומנהיגות והתמודדות עם
מגיפת הקורונה.
כמו כן מובילים ומנהלים את מערך כוח האדם בחמ"ל משרד הבריאות ,הנותן מענה לשמירה על
הרצף תפקודי ,תוספת כוח אדם למערכת הבריאות והבטחת כשירותם המקצועית של הצוותים
המטפלים.

אחיות ואחים יקרים ,מצפה לנו עוד עבודה רבה ואין גבול לרמת הציפיות של המערכת מאתנו.
הסיעוד בישראל ידע תמיד לעמוד בכל אתגר ולהצליח בכל משימה שהונחה לפתחו.
נמשיך במלוא העוצמה בתרומתנו למערכת הבריאות ובחתירה תמידית למלא את שליחותנו בצורה
הטובה ביותר.

אתם מהווים מודל לחיקוי ואין פלא שהציבור הישראלי מלא הערכה
לפועלכם ומרעיף עליכם אהבה.

ד"ר שושי גולדברג

אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד.
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