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 ברצף הטיפול. יםמוביל ואחים אחיות
 

  ים,אחים יקראחיות ו
 

 רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע""

  יןאיינשטיאלברט 

 

והאח חות האיום אלף אחיות ואחים ברחבי מדינת ישראל, המציינים בימים אלה את  65

הלכה למעשה ומובילים את הסיעוד לפסגות חדשות של  ה זומיישמים את אמיר .הבינלאומי

הפכתם זה מכבר  -עמיתיי ועמיתותיי  -עשיה, נתינה ויצירתיות. ועל כן לא ייפלא שאתם 

מי שמשפיעים על היותה של מדינת ישראל מקום  ,מערכת הבריאות בארץ ללב הפועם של

 שביה.טוב יותר עבור תו
 

. אני שמחה לברך הוקרה והערכה עצומה לפועלכם ,ודהזהו יום שכולו לכבודכם יום של ת

הבינלאומי ולומר לכם, ולא בפעם הראשונה, עד כמה אני גאה  והאח אתכם ביום האחות

 בכם, במקצוע שלנו, בדרך בה אתם פועלים ובאמון לו אנו זוכים מהציבור בישראל.
 

יומית לאיכות חייהם, מעניקים תקווה -של אנשים ובתרומה היוםאתם יוצרים הבדל בחייהם 

ברגעי מצוקה ומצילים חיים. לצד זה אתם משקיעים כל העת זמן וכישרון כדי להוביל תהליכי 

 שינוי המאפשרים למערכת הבריאות להתמודד עם אתגריה ולעצב את העתיד.
 

השנה החולפת הייתה ם, גם נו הולכים ונעשים שאפתניים ומורכבייהאתגרים העומדים בפנ

 עבורנו שנה נפלאה עם עשייה רחבת היקף והישגים גדולים. יחד העצמנו את תפקיד האחות

הסיעודית, הרחבנו את הידע,  ההעשיי, חיזקנו את הערכים המקצועיים עליהם מושתתת והאח

פול ליטול חלק חשוב ומרכזי בטי ולאח המיומנות והאוטונומיה המקצועית המאפשרים לאחות

 הגדלנו את מספר הלומדים בתוכניות הלימוד האקדמיות, מספר האחיות המקיף בחולה.

. המשכנו למנף מתקדמים לתארים הממשיכים והאחים האחיות מספר ואת והאחים האקדמאים

את הפיתוח המקצועי וליצור נתיבי קריירה ברורים ומשמעותיים. חיזקנו את ליבת העשייה, 

. במקביל, הגדלנו את מספר ומהאח ט המקצועי הנדרש מהאחותמרחב הפעולה ואת הסטנדר

 ופיתחנו תחומי מומחיות חדשים.  םהקלינייוהאחים המומחים  האחיות

 

 למיצוי הפוטנציאל התפקודי העצמאי והפרופסיונלי של האחותיחד פעלנו  זה עוד לא הכל,ו

-בסיסיים ופתחנו קורסים על-ל התחומים. הגדלנו את מספר הלומדים בקורסים העלבכו והאח

  בסיסיים חדשים הנדרשים למתן מענה לצרכים המשתנים של המטופלים.
 

 לביצוע, בטיפול יותר טובים לתוצאים בזכות פעולות אלה ועוד רבות אחרות הגענו

אנו חיים בעולם  .המערכת משאבי של יותר טוב ולניצול יותר טובות טיפוליות התערבויות
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משתנה טכנולוגית, חברתית, דמוגרפית וסביבתית. השינוי הוא עצום, אנחנו ערים לו ומכינים 

 את עצמנו לקראתו, תוך שמירה איתנה על הערכים שלנו.
 

אחריות גדולה מונחת על כתפינו ומצפה לנו עוד עבודה רבה. הסיעוד בישראל ידע תמיד 

. נמשיך במלוא העוצמה בתרומתנו להכנת לפתחוצליח בכל אתגר שהונח לעמוד בציפיות ולה

 מערכת הבריאות לאתגרי העתיד:
 

 המשתפת" בסיעוד. "המנהיגות נחזק את 

 ה.יבאוכלוסי מחלות ומניעת בריאות קידום של נטמיע תרבות 

  נעצים מטופלים, משפחות וקהילות כדי שיידעו לעשות את הבחירות הנכונות לקידום

 ם.בריאות

 .נקדם מחקר מבוסס ראיות 

  נפתח תוכניות הכשרה וכשירות לחיזוק הידע והמיומנות ונקדם את השימוש

 בטכנולוגיה ומערכות ממוחשבות.

  נהדק את עבודת הצוותים האינטגרטיביים בהם כל חברי הצוות פועלים מתוך

 שותפות מלאה.

  תרבותי.-ונחזק את הקשב הרב שוויון-האי ממדינצמצם את 

 

לטובת  גדולה נפלה בחלקי להיות שותפה בעיצוב ומיצוב עולם הסיעודזכות 

 חוסנם הבריאותי של תושבי מדינת ישראל.

 אני מודה לכם על שותפות אמת ונתינה שהיא מופת.

 

 

 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד


