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פיזיותרפיסטים יקרים,
הנדון :איגרת לפיזיותרפיסטים מס' 3
על אף האתגרים ההולכים ומתעצמים ,החגים הקרבים – פסח ,פסחא רמדאן – מזמינים אותנו להרים את הראש
מעל הטרדות היומיום ולחשוב על הדברים החשובים באמת .החגים ,נותנים לנו הזדמנות להתבונן פנימה ולמצוא
את תעצומות הנפש לצייר עתיד אופטימי ,הן לחיים האישיים והן לעתידנו המקצועי .במילים של הוגה הדעות
ויקטור פרנקל ,ניצול שואה:
"סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד .זה מקור ישעו ברגעים
הקשים ביותר של קיומו ,אם כי יש שהוא צריך לאלץ את רוחו שייטול עליו משימה זו".
ממה שאני חווה בשיחות אתכם ,רוח השליחות באה לידי ביטוי בכל מעשיכם .כולכם עמלים בכל יום להטיב עם
המטופלים ,עושים את המיטב במציאות שנכפתה עלינו ,בין אם בעבודה בבתי החולים ובין אם בעבודה במסגרות
בקהילה .ההתמודדות היא קשה ובכל זאת אתם ממשיכים לנהל צוותים ולטפל במטופלים במציאות של תחושת
חוסר וודאות .במצב זה נבחן כוחנו הפנימי בכל יום ויום .אני יודעת ורואה שאתם הפיזיותרפיסטים בעלי עוצמה
ויכולת להתחיל כל יום חדש ברוח אופטימית ,תוך תחושת שליחות למטופלים וחשיבות עבודתנו.
השבוע בערב ראשון ,המחלקה הארצית לפיזיותרפיה ,קיימנו שיחת זום במטרה לענות על שאלות הקשורות
להנחיות משרד הבריאות ויישומן בעבודה היומית של הפיזיותרפיסטים בשטח.
זו הזדמנות להודות לעמותה על שיחות הזום הנערכות בנושאים השונים כדי להביא אליכם את המידע הזמין
ביותר .אני תקווה כי שיחות מעין אלו מסייעות לכם ומפיגות ולו במעט את תחושת חוסר הוודאות והתסכול.
הקלטת השיחה נמצאת באתר העמותה באישורנו .תודה נוספת לכל הפיזיותרפיסטים המשקיעים מאמצים וזמן
לשיתוף ופרסום הנחיות מקצועיות ,לכתיבת חומרי הסברה והדרכה ולהפקת סרטונים עבור המטופלים.
לכם מנהלי השירות והפיזיותרפיסטים בכל המוסדות המתמודדים עם שינויים תכופים במתכונת העבודה ,עם
אנשי צוות בבידוד ,עם חסרים בכוח אדם והצורך לשלב בעבודה סטודנטים לפיזיותרפיה ללא זמן להדרכה ,עם
החשש מהצפת בתי החולים בחולים קשים ואף הפחד מהדבקות ,הממשיכים לתת שירות חיוני בתנאים לא רגילים
– לכולכם אנו מצדיעות ומברכות בחגים שמחים – שנדע זמנים טובים יותר.
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