
1 2011טכס סיום /ס"טכסי ביה

  ס לסיעוד" מנהלת ביה-תמר לאור ' ברכה של גב
  2011ספטמבר 

  .מכובדים

  

   סגן מנהל המרכז הרפואי ברזילי-ר אמיל חי "ד

  ס לסיעוד"סגל ביה

  אורחים, משפחות

  .בוגרות ובוגרים יקרים

  

, 2011ביום חגיגי זה אנו מציינים את סיום לימודיהם של בוגרי שנת 

  . בוגרות ובוגרים64כ "סה

  

  . בוגרות ובוגרים שהשתלבו במעגל העבודה38השנה סיימו באפריל 

 בוגרות ובוגרים במסלול הגנרי שאך לפני ימים 26והחודש סיימו 

  .ספורים נבחנו במבחן הרישום הממשלתי

  

את יום המציין , כולו גאווה ושמחה, לכולנו היום הוא יום חגיגי

עמידתכם בהצלחה בכל האתגרים והדרישות התובעניות של 

  .מודיםהלי

  

, שותפים מלאים להצלחתכם הם בני משפחותיכם שעמדו לצידכם

  .תמכו והיו שם בשבילכם

ס המסור והמקצועי "וכמובן בראש ובראשונה נתונה התודה לצוות ביה

מכם לגבש זהות מקצועית וערכית והנחילו גם ואחת שסייע לכל אחד 

את רוח החקר ונטעו בכם את הכמיהה להמשך תהליך של למידה 

  .הן בתחום האקדמי והן בתחום המקצועי, התפתחותו
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מזה שנים שמערכת הבריאות בישראל מצויה במעגל שלילי של מחסור 

  .באחים ואחיות עם משמעויות קריטיות על בריאות האוכלוסייה

  

מחסור באחיות מוסמכות הוא מצב קיים במדינות רבות בעולם וצפויה 

ם ורחבי טווח מודגשת במחקרים עכשוויי. להחמיר בשנים הקרובות

החשיבות שיש לאחיות מוסמכות בהשגת איכות הטיפול במניעת 

  . ובהשגת תוצאות רפואיות ובריאותיות רצויות, סיבוכים

  

  ,לכן

  .למחסור הכמותי באחיות יש השלכה ישירה על בריאות האוכלוסייה

היא דימוי המקצוע , אחת מהן .הסיבות למחסור הן רבות ומגוונות

הנובע מתיסכול , ור וגם הדימוי העצמי של האחיות עצמןבעיני הציב

  .ובלבול

  

ס לבין "קיים פער בין ההכשרה הנרחבת שהבוגרים מקבלים בביה

  .דרישות התפקיד בפועל

  

הפער הוא פועל יוצא של הקושי בפריצת תקרת הזכוכית של הסמכויות 

  .וחוסר הגדרה מחודשת של גבולות התפקיד של האחות, המקצועיות

  

הוא משלב תחושת שליחות וסיפוק , צוע הסיעוד הוא מקצוע מרתקמק

  .הצלת חיים ומתן חיים, עצמי עם עשייה מתמדת של טיפול

  

הוא מזמין אפשרויות רבות להתמחויות במגוון רחב של תחומים בתחום 

  .המנהלי ובתחום החינוך לסיעוד, הקליני
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ת והחולי מקצוע המלווה את הפרט בכל מעגלי החיים וברצף הבריאו

, בתמיכה, בטיפול בחולים, במניעת מחלות, מעורבים בקידום בריאות

  .בשיקום ובשימור בריאות, בייעוץ, הדרכה

  

  .בחרתם במקצוע לחיים

  

וזאת מעצם היותכם , אתם המשאב היקר ביותר של מערכת הסיעוד

  .אלו המוצאים מן הכוח אל הפועל, מפעילי העשייה

  

מאופיין ה, ליוו אתכם צוות המורות המסור, לימודיםהבתקופת 

המאמינות בערכי . מקצועיות העושות מלאכתן נאמנהבאיכפתיות וב

  .המקצוע

משקיעה ויוצרת פעילויות למידה ,  כל אחת בדרכה המיוחדת לה

  .ואתגרים לתלמידיה באמצעים ובמומחיות ייחודית

  

  .בעבור כל אלה מגיעות להן הברכה והתודה

  

ס המנהלי והמשקי שבלעדכם כל הוויותנו לא הייתה "לסגל ביהתודה 

  .יוצאת מהכוח אל הפועל

  

  תודה 

לכל השותפים להכשרתכם בתחום החינוכי הקליני והמנהלי במרכז 

הרפואי ברזילי ובכל מרכזי הבריאות השונים בקהילה ובריאות 

  .הציבור

   זההערכה וערוצי תקשורת פתוחים אנו מעצימים, שתוך אמון הדדי

  .את זה
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   מיוחדת למנהלי המרכזתודה

   מנהלת שרותי הסיעוד במרכז הרפואי ברזילי-תמר דוד ' הגב

  , מנהל המרכז הרפואי-ר שמעון שרף "ולד

  .שבעוד חודשים ספורים פורשים לגמלאות

תמר דוד שתרומתה למרכז הרפואי לא יסולא בפז והוא חריג הן ' לגב

תמר דוד עובדת במרכז ' הגב. יבקנה מידה מקומי והן בקנה מידה ארצ

  . לקיומו של המרכז50מתוך !  שנה46הרפואי 

עובדה מדהימה ,  שנה כמנהלת שרותי הסיעוד30ומתוכם מתפקדת 

  .בכל קנה מידה

בתנאי , היא דוגמה לאשת מקצוע שעושה מזה שנים תפקיד קשה

מערכת קשים ויחד עם זאת מצליחה לשמור על רוח ההתחדשות וראיה 

  .לרחוק

  .הערכה ושיתוף פעולה, מהלך עבודתנו המשותפת ידענו תמיכהב

  

  על העצות והתוויות הדרך ומעל לכל, האיכפתיות, תודה על הנאמנות

  . על החברות האמיתית

  

יקיר "שדבק בו הכינוי ,  מנהל המרכז הרפואי-ר שמעון שרף "לד

  שבלעדיו , המשמש ראש חץ למאבקי ההישרדות שלנו" הסיעוד

  .ד היה נסגרס לסיעו"ביה

  .תודה על התמיכה והאיכפתיות

  

מזה מספר שנים שאנו מציינים ומעלים על נס את הבוגרים 

מתוך אמונה שהצטיינות היא אמנם המוניטין של , המצטיינים

  .ס רוכש בזכותם"אבל הם תורמים למוניטין שביה, המצטיין
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  השנה סיימה בהצטיינות יתרה

  מרינה קיסנקו
  . 1,000₪.-י וזכתה במלגה של ממסלול הלימודים הגנר

  

   2011המצטיינים לשנת 

      ממסלול השלמה להסמכה

  כהן הילה
  סויסה חנה

  ב אילניתשָו
  

  ציקויאשוילי מירי - ממסלול גנרי

  

  ולסיום

  הגשימו את שאיפותכם, עלו והצליחו

 .בריאות ושלום, שנת שגשוג, ולכולנו שתהא שנה טובה

 


