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אגרת מנכ"ל משרד הבריאות ליום האחיות והאחים הבינלאומי בישראל 2021 -
אחיות ואחים יקרים,
יום האח/ות הבינלאומי המצוין ברחבי העולם ובמדינת ישראל ,מקבל השנה דגש מיוחד ,לאור תרומתם
המשמעותית של האחים והאחיות למיגור מגפת הקורונה.
במציאות המורכבת שנכפתה עלינו ,ברצוני להביע הוקרה והערכה רבה לעשייתכם ותרומתכם המשמעותית ,הודות
לה זוכים כלל תושבי מדינת ישראל לטיפול איכותי ,מקצועי ואנושי בימים אלו.
ההתמודדות עם נגיף הקורונה ,הציבה ומציבה כל אחת ואחד מכם אל מול אתגרי מערכת הבריאות כשותפים
מרכזיים לתכנון ,קבלת החלטות ויישום מהלכים לאומיים המכוונים לשמירה על בריאותם של תושבי מדינת
ישראל.
האחיות והאחים במדינת ישראל מתאפיינים במקצועיות ומהווים מודל לשליחות ,מוטיבציה ,מסירות ואהבת
האדם ,תוך הרתמות בכל עת ובכל מקום לעמידה איתנה בחזית המערכה .שנה זו הדגישה שוב את מקומם המרכזי
ותפקידם המכריע במערכת הבריאות.
אני גאה כי בשנה זו ,השיאו אחות ואח משואה משותפת בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה 73-למדינת
ישראל ,וייצגו את המקצועיות והאנושיות שעל פיהן הנכם פועלים בכלל מתארי הבריאות בימי שגרה ובשעת
חירום ,כאחת.
השנה הוביל מינהל הסיעוד פעילות רוחבית רב מימדית בנושא כוח אדם ,בחמ"ל משרד הבריאות .פעילות זו חיזקה
את המשאבים והתשתיות בכל הקשור לתוספות תקינה ,גיוס של כ"א ,פרסום מתווים להכשרת אחיות לטיפול
בחולי הקורונה ושמירה על כשירות מקצועית ,ניהול תמונת מצב לאומית על היעדרות צוותים בשל חשיפה והדבקה
בנגיף הקורונה ,הפעלת קורסים על בסיסיים בטיפול נמרץ ורפואה דחופה בהיקפים משמעותיים במיוחד ,ועוד.
מבצע החיסונים הלאומי לקורונה אותו הובילו האחיות והאחים ,נחל הצלחה רבה.
לצד כל אלה ,ימשיך משרד הבריאות לפעול להגדלת מספר האחיות והאחים האקדמאים ולמקסום עצמאותם
המקצועית וסמכויותיהם ,לשילוב אחיות ואחים בעלי מומחיות קלינית במתארי הטיפול השונים ,ובתהליכי קביעת
מדיניות בריאות לאומית.
אני מברך את האחיות והאחים ביום חגם ומאחל ,שנצליח יחד להמשיך ולחזק את מערכת הבריאות במדינת
ישראל.
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