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דברי ברכה אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד  -ד״ר שושי גולדברג

אתם מודל לחיקוי!
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.
גם הפעם ,בעיצומו של משבר בריאותי עולמי ,אתם מוכיחים רוח נתינה ,אומץ לב וערבות
הדדית ופועלים ללא לאות בפנים מאירות ,לב חם וידיים מושטות לעזרה וטיפול מקצועי בכל
החזיתות.
התברכנו בכם אחים ואחיות יקרים ,אשר שוב ושוב מצליחים לגעת בנפשם של אנשים.
הוכחתם עשיה ערכית חדורת שליחות ומטרה ,אתם רוצים ויודעים לנצח ,גדושי רעיונות
ומיזמים ,מחויבים לטיפול ולהצלת חיים ופועלים בחריצות ,במסירות ,בשאפתנות ומתוך אהבת
אדם .אתם ללא ספק המקצוענים והטובים ביותר בסיעוד בעולם כולו.
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 לאח ולאחות ליטול חלק חשוב ומרכזי בטיפול המקיף
בחולה .אנו מגדילים את מספר הלומדים בתוכניות הלימוד האקדמיות ,את מספר האחיות
והאחים האקדמאים ואת מספר האחיות והאחים הממשיכים לתארים מתקדמים .אנו ממשיכים
למנף את הפיתוח המקצועי וליצור נתיבי קריירה ברורים ומשמעותיים .מחזקים את ליבת
העשייה ,מרחב הפעולה ואת הסטנדרט המקצועי הנדרש מהאח/ות .במקביל ,מגדילים את
מספר האחיות והאחים המומחים הקליניים ומפתחים תחומי מומחיות חדשים.
וזה עוד לא הכל ,אנו פועלים יחד למיצוי הפוטנציאל התפקודי ,העצמאי והפרופסיונלי של
האח/ות בכל התחומים .מגדילים את מספר הלומדים בקורסים העל-בסיסיים ומפתחים קורסים
על-בסיסיים חדשים הנדרשים למתן מענה לצרכים המשתנים של המטופלים.
אחיות ואחים יקרים ,מצפה לנו עוד עבודה רבה ואין גבול לרמת הציפיות של המערכת מאיתנו.
הסיעוד בישראל ידע תמיד לעמוד בכל אתגר ולהצליח בכל משימה שהונחה לפיתחו .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.
בברכה חמה,

,~) '(,

'(\\(~;,;.,

ד"ר שושי גולדברג
אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד

 15אחיות ואחים מצטיינים
לרגל יום האחיות והאחים הבינלאומי 2020

ד"ר רסמיה אבו רביע
מרכזת מידע גנטי ,הנהלת הסיעוד,
שירותי בריאות כללית ,מחוז דרום

אני ,ד"ר רסמיה אבו רביע ,אחות מזה  25שנים ,עובדת ב״שרותי בריאות
כללית" כאחות אחראית בתחום המידע הגנטי בקהילה ,במחוז דרום.
במהלך שנות עבודתי ב"שירותי בריאות כללית" ,עסקתי במגוון תפקידים בתחום
בריאות הקהילה וברבים מהם בדגש על קידום בריאות האוכלוסייה הבדואית.
ב 15 -השנים האחרונות אני עוסקת בקידום תחום המידע הגנטי במחוז דרום,
במטרה להפחית תחלואה ותמותה בשל מחלות גנטיות.
במסגרת עבודתי אני פועלת מתוך תחושת שליחות עמוקה ומקדישה חלק ניכר
מעבודתי לפעולות מניעה וקידום בריאות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב,
אותה אני חוקרת ומכירה על מגוון מאפייניה התרבותיים הייחודיים.
אני מאמינה בכל ליבי שאחיות ואחים הפועלים לקידום תחום המידע הגנטי
מנהיגים ומחוללים שינויים משמעותיים בבריאות תינוקות ,ילדים ,נשים ,וקשישים
בקרב החברה הבדואית ,ובקרב החברה בישראל כולה.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו לכבוד שנת האחות הבינלאומית.
לכבוד האחים והאחיות בישראל ולכבוד האחיות מהחברה הבדואית בפרט,
אשר בבחירתן במקצוע הסיעוד תורמות לקידום מעמד האישה והשוויון המגדרי.
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בלאל אגבריה
מרצה ומדריך בבית הספר האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל,
המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

אני בלאל אגבאריה ,אח מוסמך ,עובד  16שנים במרכז הרפואי שיבא ,תל
השומר ,ומזה  5שנים עוסק בהוראה בבית הספר האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל
בקמפוס שיבא.
במילוי תפקידי כמרצה ומדריך אני מרגיש זכות ומחויבות רבה להיות שותף בצוות
המחנך ,מעצב ,ומכשיר את "דור העתיד" של האחיות והאחים בישראל.
בפני האחים והאחיות לעתיד ניצבים כבר היום אתגרים מקצועיים משמעותיים,
ועלינו מוטלת האחריות והזכות להכשירם להתמודדות תוך הקניית ערכי כבוד
האדם ,חמלה ,והחתירה למצוינות כנר לרגלינו.
אני מברך ומודה על ההזדמנות להיות שותף בעיצוב דרכם המקצועית של
הסטודנטים ,עד תום המסלול הלימודי ,ושילובם כעמיתים במערכת הבריאות.
אני מתכבד לקבל תעודת הוקרה זו עבור כל האחיות והאחים העוסקים
בהוראה ובהדרכה של סטודנטים לסיעוד ,מתוך אחריות עצומה וחרדת קודש
בעת הטמעת חותם האיכות בדור העתיד של האחיות והאחים בישראל.
לכבוד האחיות והאחים לעתיד ,הסטודנטים והסטודנטיות לסיעוד ,שבחרו
ללמוד את מקצוע הסיעוד וליעד את עתידם המקצועי לטיפול ולקידום בריאותם
ורווחתם תושבי מדינת ישראל.
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אסף אורבך
אח מוסמך ביחידה לטיפול נמרץ ילדים,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

אני ,אסף אורבך ,אח ביחידה לטיפול נמרץ ילדים מזה  9שנים ,במרכז הרפואי
האוניברסיטאי סורוקה .את עבודתי בתחום הפדיאטריה אני מבצע מתוך תחושת
שליחות ומחויבות על בסיס השקפת עולם השואפת לאפשר לילד ומשפחתו
לחיות את חייהם בבריאות גופנית ,נפשית וחברתית ומתוך שאיפה להיות עבורם
מקור תמיכה ותקווה .השקפה זו מנחה אותי גם בעבודתי עם ילדים שאובחנו
עם סוכרת מסוג  1ומשפחותיהם החל מרגע גילוי המחלה ,ובמהלך רגעי הקושי
והשמחה כאחד.
אני מתכבד לקבל תעודת הוקרה זו למען מטופלי ,ילדים וילדות ,נערים
ונערות ומשפחותיהם המתמודדים עם מחלות כרוניות המאיימות לעיתים על
חייהם ואושרם ,ובאופן מיוחד למען אלו המתמודדים ,באומץ ובנחישות עם
מחלת הסוכרת מסוג .1 -בטיפול בהם ובקשר שנוצר עימם אני חש שותף מלא
להתמודדותם ,ומודע עד מאד לגודל האתגר העומד בפניהם ובפני הצוות המלווה
אותם.
לכבוד האחים והאחיות ביחידות לטיפול נמרץ ילדים ,ולכל צוות האחיות והאחים
בחטיבה לרפואת ילדים שבחרו בתחום סיעוד הילד ומשפחתו.
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בושרה יונס
אחות מומחית בסוכרת ומרכזת תחום סוכרת
קופת חולים מאוחדת ,מחוז צפון

אני ,בושרה יונס ,אחות מזה  26שנים ,בעלת מומחיות קלינית בסוכרת ,עובדת
בקופת חולים מאוחדת במחוז צפון .במסגרת תפקידי כמומחית קלינית בסוכרת,
אני נותנת מענה מקצועי ומותאם אישית לאוכלוסיית החולים הסוכרתיים ,הכולל
טיפול ישיר ותמיכה מקצועית למטופל ולבני משפחתו ,תוך כדי שמירת איכות חיים
מיטבית.
אני פועלת מתוך שליחות ,מובילה תהליכים לשיפור איכות הטיפול בסוכרת,
מעצימה ומכשירה רופאי משפחה ואחיות שהם המטפלים בקו הראשון באיזון
וטיפול בסוכרת.
אני גאה להיות אחות מומחית קלינית בסוכרת ,הממצה במסגרת עבודתי בקהילה
את הפוטנציאל המקצועי הגלום בתפקיד.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען המטופלים ובני משפחותיהם,
המתמודדים עם מחלות כרוניות בכלל ועם מחלת הסוכרת והטיפול בה בפרט.
לכבוד האחיות והאחים בעלי המומחיות הקלינית ,בהיותם ציר מרכזי בטיפול
מקצועי ,אנושי וחדשני בחולי הסוכרת ,באופן ישיר ובשירותי בריאות מרחוק,
ומתוך מחויבות למניעת סיבוכי המחלה וצמצום שכיחותה באוכלוסייה בישראל.
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אולגה גוכשטיין
מרכזת תחום פצעים וסטומה ,הנהלת הסיעוד
מרכז שניידר לרפואת ילדים

אני ,אולגה גוכשטיין ,אחות מזה  23שנים ,עובדת כמרכזת בתחום מניעה
וטיפול בפצעים קשיי ריפוי של ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל,
מקבוצת ״שרותי בריאות כללית״.
במהלך השנים זכיתי להיות פורצת דרך מקצועית בתחום הטיפול בפצעים קשיי
ריפוי בפדיאטריה ,תחום אותו אני מקדמת מתוך תחושת שליחות ומחויבות בבי"ח
ומחוץ לו.
השקפת העולם העומדת בבסיס עשייתי המקצועית דוגלת בזכותו של כל ילד
באשר הוא ,ללא קשר ללאום ,דת וגזע לחיות את חייו ללא סבל וכאב ,בבריאות,
וברווחה פיזית ונפשית.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען הילדים המטופלים בבי"ח שניידר,
המתמודדים מגוון מחלות חריפות וכרוניות המציבות בפניהם אתגרים רגשיים
וחברתיים ,ולמען הוריהם ,בני משפחתם והצוותים הרב מקצועיים המטפלים
בהם.
ולכבוד האחיות והאחים שבחרו לעסוק בתחום הפדיאטריה בכלל ובתחום
מניעה וטיפול בפצעים קשיי ריפוי בפרט כ"קריירת חיים".
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רנדי גמליאל
אחות ביחידה לטיפולי בית ומרפאה גריאטרית
מכבי שרותי בריאות ,מחוז ירושלים ושפלה

אני ,רנדי גמליאל ,אחות קהילה ב"מכבי שרותי בריאות" ביחידה לטיפול ביתי
בעלת הכשרה על בסיסית בתחום הגריאטריה.
את עבודתי אני עושה מתוך תחושת מחויבות לאדם הזקן ,לאבטחת כבודו ורווחתו
ולקידום תחום סיעוד הקהילה .אני מאמינה כי ביתו של הפרט ומשפחתו הם
המשאב המשמעותי ביותר עבורו ,וחשוב לי כאחות לבסס עימם תקשורת ישירה,
פתוחה ובונה ,הקשובה לצרכי הקשיש והתא המשפחתי .בעבודתי כמנהלת
טיפול במסגרת צוות רב מקצועי ,התפתחה בי ההכרה בחשיבות עבודת הצוות
הרב מקצועי וההכרה בגבולות יכולתנו לפעול לבד לטובת הקשיש.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו עבור אוכלוסיית הקשישים בישראל,
ולמען קידום רווחתם בהתמודדות עם מצבי ריבוי תחלואה כרוניים מורכבים ,קשיי
תפקוד ,בדידות ומצוקה רגשית ולמען אלו אשר תומכים ומלווים אותם.
לכבוד האחיות והאחים שבחרו בעיסוק בתחום הגריאטריה והטיפול הביתי
כ"קריירת חיים" ,אשר פועלים במסירות לטיפול בקשיש בקהילה ובמסגרת הבית.
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אילנה גנס
ראש מדור קידום בריאות ,חיל הרפואה צה"ל

אני ,רס"ן אילנה גנס ,אחות מזה  23שנים ,בוגרת המסלול הקדם צבאי בבית
הספר לסיעוד וולפסון ,משרתת כקצינה ואחות בחיל הרפואה.
רפואה צבאית דורשת שילוב של ידע והכשרה בדומה לזה הנדרש במערכת
הבריאות האזרחית ,כשלצידם אתגרים מקצועיים ,הייחודיים לצה"ל.
גאה בכך שהייתי שותפה לגידול דורות של אחים ואחיות בצה"ל בכל שלבי
ההכשרה שלהם ,החניכה והליווי במהלך שירותם ושילובם המקצועי במגוון
תפקידים.
בתפיסתי את מקצוע הסיעוד ,ראיתי לנגד עיניי את ההזדמנות להיות שותפה
לקידום מעמדו המקצועי של הסיעוד בצה"ל ,ונרתמתי להובלת פרויקטים ועבודות
מטה להרחבת סמכויות קליניות ,הכשרות על בסיסיות ופיתוח מנהיגות בסיעוד.
במהלך שירותי הצבאי הייתה לי הזכות לכהן בתפקיד האחות הראשונה המפקדת
על מרפאה ראשונית גדולה ,וכיום ,במסגרת שירותי בענף בריאות הצבא ,האמון
על קידום הבריאות ומניעת תחלואה בקרב משרתי צה"ל ,כאחות עם כלל סגלי
הרפואה בחזית המשימה הלאומית במאבק בנגיף הקורונה בניטור ,אבחון ,טיפול
ומניעת תחלואה  -פעולות המשמרות את הכשירות והרציפות התפקודית של
צה"ל לחוסנה וביטחונה של מדינת ישראל.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו ,לכבוד האחים והאחיות שבחרו לעסוק
במקצוע הסיעוד בצה"ל ,וחרטו על דגלם ערכים של אנושיות ,אהבת האדם,
ומסירות ,לצד מקצועיות ושירותיות בלתי מתפשרים אשר תרמו למיצוב מעמד
האחים והאחיות כאנשי מקצוע מובילים בחיל הרפואה ובמערכת הבריאות.

ולתפארת האחיות והאחים במדינת ישראל
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נאוה גרשון
אחות אחראית כירורגיה ילדים ,המרכז הרפואי וולפסון

אני נאוה גרשון אחות מזה  30שנים ,עובדת במרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון,
כאחות אחראית מחלקה כירורגית ילדים ושותפה מזה שנים רבות לפעילות
המשלחות הרפואיות בפרוייקט "הצל ליבו של ילד".
פרוייקט "הצל ליבו של ילד" הינו מיזם הומניטארי בינלאומי ,שבסיסו בישראל,
ששם לו למטרה לאתר ולסייע לילדים ממדינות מתפתחות אשר זקוקים לניתוחי
לב מצילי חיים.
פעילותי כאחות בפרויקט זה ,נובעת מתוך תחושת שליחות ומחוייבות לבריאותם
הפיזית ורווחתם הכוללת של ילדים באשר הם ,ולקידום העשייה המקצועית של
אחיות ואחים עבור ילדים חולי לב בישראל ובמדינות העולם השלישי אשר עבורם
אנו פועלים.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען הילדים חולי הלב והוריהם עבורם
הוקמה עמותת "הצל ליבו של ילד" ,המתמודדים הן עם מחלתם והן עם קשיים
ריגשיים ובדידות בהיותם לבדם בארץ ניכר.
לכבוד האחיות והאחים שבחרו בתחום ניתוחי לב בילדים כ"קריירת חיים" ואשר
נמצאים בחזית הטיפול אותו הם מעניקים בגישה אנושית ,חומלת ומקצועית
מרגע קבלת הילד ועד לשחרורו הביתה לחיק משפחתו.

ולתפארת האחיות והאחים במדינת ישראל
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נילי האס
אחות מרכזת ביקורי בית בטיפת חלב,
תחנות לבריאות המשפחה ,לשכת הבריאות
המחוזית חיפה

אני נילי האס ,אחות מזה  27שנים ,עובדת במשרד הבריאות במחוז חיפה
כמנהלת תחום בריאות הציבור בטיפות החלב .במסגרת עבודתי זכיתי להוביל
צוות מופלא של אחיות העוסקות במסירות בקידום בריאותה של המשפחה
הצעירה בשלבי התהוותה הראשונים.
זכיתי להיות שותפה בהובלת תהליכי חדשנות בתחום ביקור בית ראשון למשפחות
לאחר לידת ילוד בכור או פג ,במסגרתם גובש צוות אחיות ייעודי היוצר קשר טלפוני
עם היולדת זמן קצר לאחר הלידה לתיאום ביקור בית עד  5ימים מהלידה .במודל
עבודה פרואקטיבי זה מובילות אחיות בריאות הציבור הן ביצוע אומדן ראשוני
וזיהוי משפחות בסיכון ,והן שמירה על רצף הטיפול בילוד ומשפחתו מרגע הלידה.
המפגש עם המשפחה במעמד זה ובביתם ,גורם לי להתרגש כל פעם מחדש,
ולהודות על ההזדמנות שניתנה לי להיות דמות מקצועית משמעותית ברגעים
המאתגרים בחיי המשפחה ובמעבר להורות.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען ההורים הצעירים העושים את
צעדיהם הראשונים בטיפול בילדיהם ,ולמען התינוקות הרכים בתחילת חייהם.
לכבוד האחיות במערך בריאות הציבור בטיפות החלב בישראל ,המוצבות כעמודי
התווך בלב הקהילה מתוך תחושת שליחות ואמונה בדרך ,ואשר במקצועיות
ובמסירות מלוות את המשפחות ומקדמות את בריאות הציבור.

ולתפארת האחים והאחיות במדינת ישראל
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דפנה חיוורוני
אחות ביחידה לטיפול נמרץ בפגים,
מרכז רפואי הדסה הר הצופים

אני ,דפנה חיוורוני ,אחות מזה  29שנים ,עובדת מרכז הרפואי הדסה הר-הצופים
כמנהלת סיעוד ביחידה לטיפול נמרץ פגים ,וב 7 -השנים האחרונות מכהנת כיו"ר
"הפורום הארצי לאחיות אחראיות על הפגיות" ,פורום הפועל לקידום רווחתם של
הפגים ובני משפחותיהם.
כחלק מעבודת הצוות הרב מקצועי ובשיתוף פעולה עם האיגוד הניאונטולוגי,
אני מובילה מזה מספר שנים את התוכניות להפחתת זיהומים בפגיות בישראל
("לגעת באפס") ואת התוכנית לצמצום אירועי דמם מוחי ("שומרי הראש") מתוך
הכרה ביכולותיהן של האחיות והאחים להשפיע על צמצום והכחדת הגורמים
העיקריים לתחלואה ומוות באוכלוסיית הפגים.
אני פועלת עם עמיתותיי בפגיות ברחבי הארץ לקידום מודלים הממוקדים בשיפור
תנאי הפגיות בארץ ,הטמעת סטנדרטים מקצועיים ,מניעת התפתחות פצעים,
זיהומים ,מומים והפחתת תמותה.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו עבור מטופלינו הזעירים בתחילת חייהם.
לכבוד האחיות והאחים ביחידות הטיפול הנמרץ לפגים בישראל ,אשר בזכות
עשייתם המקצועית והאנושית ,מאפשרים לפגים ובני משפחותיהם חיים בריאים
ומאושרים יותר בינקותם ובבגרותם.

ולתפארת האחיות והאחים במדינת ישראל
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אוסנת (בנצ׳יאלם) יחזקיה
אחות אחראית מרפאה בערד
לאומית שירותי בריאות

אני ,אוסנת (בנצ׳יאלם) יחזקיה ,עליתי עם הורי לארץ ישראל מאתיופיה בשנת
 1984במסגרת "מבצע משה" ,לאחר מסע רגלי ארוך במדבר ושנתיים בהם
חיינו כפליטים בסודן .המסע הארוך במדבר ,המצוקה ,והמראות הקשים אליהם
נחשפתי כילדה נטעו בי את הרצון להיות אחות מוסמכת המסוגלת להגיש סיוע
מקצועי וחומל לכל מי שנזקק לו.
סיימתי את לימודי הסיעוד לפני כ 20-שנה ,אני מתגוררת ועובדת בערד ,כאחות
אחראית מרפאה ,במסגרת "לאומית" שירותי בריאות.
במהלך כל שנות עבודתי כאחות אני פועלת בקרב קהילות אחי ,העולים מאתיופיה,
לקידום בריאותם והנגשת השירות הבריאותי לטובת כל אחד ואחת מהם .כמו
כן אני פועלת לקידום העשייה המקצועית של אחיות הקהילה בקרב אוכלוסיית
ישראל בפריפריה בדגש על פיתוח תכניות הנותנות מענה לצרכי קהילות העולים
החדשים ,המגזרים השונים ,הקשישים ומטופלי בריאות הנפש
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען הקהילות בישראל באשר הן ולמען
הקהילות בפריפריה במיוחד
לכבוד האחיות והאחים שבחרו לעבוד בתחום סיעוד בקהילה כ"קריירת חיים"

ולתפארת האחיות והאחים במדינת ישראל
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אלה ליזיאקין
אחות מומחית בגריאטריה
המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

אני ,אלה ליזיאקין ,אחות מזה  33שנים ,בעלת מומחיות קלינית בגריאטריה
מזה שבע שנים ,עובדת במרכז רפואי שיבא תל השומר.
במסגרת תפקידי אני מנהלת את הטיפול במטופלים מגיל  65שנה ומעלה עם
שבר בצוואר הירך .מעורבותי בניהול הטיפול מתחילה עם מסירת האבחנה
למטופל ומשפחתו במלר"ד ,וממשיכה בהכנתם לניתוח ובמתן ליווי  ,תמיכה
ותיאום בתהליכי השיקום והחזרה לקהילה.
בעבודתי אני שואפת להעניק טיפול אנושי ,כוללני ואמפתי ,המאפשר למטופל
ולמשפחתו לשאול שאלות ולהביע את רגשותיהם .חשוב לי לקיים דו שיח ותיאום
ציפיות ולאורם להבנות תכנית טיפול בשיתוף צוותים רב מקצועיים בבית החולים
ובקהילה ,תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים של הפרט ,בנסיבות חייו וברקע
התרבותי שלו.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען כל אוכלוסיית הגיל השלישי
בישראל המתמודדת עם שינוי משמעותי במצב בריאותה
לכבוד האחיות והאחים שבחרו לעסוק בתחום הגריאטרי בכלל וכמומחים
קליניים בפרט שבזכות עבודתם המקצועית והאנושית תורמים לרווחתם של
הקשישים במדינת ישראל.

ולתפארת האחיות והאחים במדינת ישראל
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דבורה עדן
אחות אחראית אשפוז יום ,המרכז לבריאות הנפש,
לב השרון

אני דבי עדן אחות בריאות הנפש ,תרפיסטית ומטפלת התנהגותית קוגניטיבית,
מטפלת בשיטת  DBTבהתמכרויות ,בקרב מתמודדי בריאות הנפש ובני משפחתם,
ביחידת אשפוז היום של מרכז בריאות הנפש לב השרון ,פועלת מזה  36שנה
לרווחתם של מתמודדי הנפש ,מתוך מחויבות פנימית עמוקה למקצוענות וטיפול
אנושי חומל.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען מתמודדי הנפש ברגעי המשבר
וברגעי השמחה .עבור כל אותם ימים בהם אני קמה לעבודתי בתחושת שליחות
עמוקה בשאיפה לאפשר למתמודדי הנפש בלב השרון בית חם נטול דעות
קדומות ,עם דאגה כנה לכבודם ויגונם ,ומציאת פתרונות פורצי דרך להקל על
מכאוביהם הפיזיים והנפשיים.
לכבוד האחיות והאחים במרכז בריאות הנפש לב השרון ,ובכל מרכזי בריאות
הנפש בארץ ,על דבקותם בטיפול במתמודדי הנפש ,על מקצועיותם הבלתי
מתפשרת ,לספק שרות ביו פסיכו-סוציאלי רגיש ומקיף ,תוך התמודדות מתמדת
עם אתגרי השעה בעתות שגרה וחירום כאחת.

ולתפארת האחיות והאחים במדינת ישראל
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אלה קוקלינסקי
מנהלת סיעוד מחלקתית סיעוד מורכב אונקולוגי,
המרכז הרפואי גריאטרי שיקומי הרצפלד

אני ,אלה קוקלינסקי אחות מזה  27שנים בהן אני עובדת במרכז הגריאטרי
שיקומי "הרצפלד" בתחום הטיפול התומך ושיקום מטופלים עם סטומה.
התחלתי את עבודתי בביה"ח כאחות מעשית ובעידוד ביה"ח השלמתי את לימודי
ההסמכה ,ומזה  10שנים אני עובדת כמנהלת סיעוד במחלקה לסיעוד מורכב
וטיפול תומך.
במסגרת תפקידי ,אני פועלת מתוך תחושת שליחות ומחויבות לקידום תחום
הטיפול התומך בביה"ח ,וליצירת סביבה איכותית ,ביתית וחמה למטופלינו עימם
אנו נפגשים בשלבי סוף חייהם.
בקשרי עם החולים ובשיחותי עימם אני מקדמת גישה המאמצת את העדפותיהם
של המטופלים לדרך הטיפול בהם בסוף החיים ,באופן המכבדת את רצונותיהם
אמונותיהם ואורחות חייהם.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו למען המטופלים בני הגיל השלישי
הסובלים ממחלות סופניות ולמען בני המשפחה המלווים אותם בימיהם האחרונים.
לכבוד האחיות והאחים שבחרו לעבוד בתחום הגריאטריה מתוך תחושת
שליחות ואנושיות.
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תמר קירשנבוים
אחות טיפול נמרץ כללי ,מרכז רפואי שערי צדק

אני תמר קירשנבוים ,אחות במחלקה לטיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי שערי
צדק בירושלים מזה  4שנים.
בשנה האחרונה אני שותפה  -מובילה הקמת מערך פיום-קנה ליד מיטת
המטופל .במסגרת תפקידי השתתפתי בבניית מודל שיתוף פעולה בין -צוותי,
להדרכת הצוותים במחלקות ומתן מענה מקצועי וייעוץ.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו לכבוד המטופלים עבורם מוטלת עלינו
החובה והזכות לקחת חלק משמעותי בקידום בריאותם הפיזית והנפשית בשעתם
הקשה ,ולכבוד בני משפחותיהם המתמודדים עם הדאגה ליקיריהם וזקוקים
לכתף תומכת והדרכה.
לכבוד האחיות והאחים ושותפי לדרך ,צוותי סיעוד ביחידות הניטור ,רופאי
א.א.ג ,מרדימים וחברי צוות הנהלת בית החולים הפועלים יחדיו לקידום הבריאות
וההקלה על סבלו של המטופל.
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