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  , שלום ציבור הפסיכולוגים לכבוד

  

  . הבאה תקופה בה נדונות תוכניות העבודה לקראת השנה. ושוב אנחנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה

  . מתממשים כולםכל הרצון הטוב לא תמיד אך עם , רעיונות ואתגרים,  תוכניות רבותמועלות 

את  לראותבעקבות החלטת המשרד , השנה שם מערך הפסיכולוגיה את נושא האוכלוסייה המזדקנת על סדר יומו

  . 2016שלו לשנת  יהיהקשישים במוקד העש

  . מאוכלוסיית המדינה 14%תהווה אוכלוסיית הקשישים  2030כי בשנת , להווה ידוע לכם

  : רות מספר מומחיותלתחום זה חוב

פעילות זו מתקיימת במחלקות . רביעיחון ובטיפול של אנשים בגיל השלישי והבפעילה בא המומחיות השיקומית

  . שיקומיות רגילות בבתי חולים וכן במחלקות ובמרפאות ייעודיות לגיל זה

הפסיכולוגיה השיקומית והטיפול המאפיינים הייחודיים הרפואיים והנפשיים של אוכלוסייה זו מצויים בעולם הידע של 

  . באנשים בגיל זה מהווה חלק בסיסי מייחודיות ההתמחות השיקומית

אף היא שותפתה משמעותית באבחון ובטיפול באוכלוסייה זו הן במסגרת הרפואה הראשונית  המומחיות הרפואית 

ת המטפלות באנשים בסוף החיים במסגרו, )בתי חולים כליים ומרכזים גריאטריים(ברפואה השלישונית , והשניונית

המצויים במצב דחק  caregivers-לוכן ניתנת תמיכה ) הוספיס בית ויחידות להמשך טיפול, הוספיס, מוסדות סיעודיים(

  . וחווים שחיקה וזקוקים להתייחסות מקצועית

  . גריאטרית קלינית במרכז האקדמי רופין-הצטרפה בימים אלה לנושא עם הקמת התוכנית הפסיכו המומחיות הקלינית

  . פתיחת התוכנית היוותה אירוע חשוב בקידום התחום והשתתפו בה נציגים מגורמים וארגונים רבים

חתו בכל ההיבטים אני תקווה כי הפסיכולוגים יהוו אור לשאר המקצועות ביכולת האבחון והטיפול בקשיש ובבני משפ

  . הרלבנטיים

  . אך נפרט את הדברים בהמשך, 2016עוד הרבה מתוכנן ויתבצע במהלך שנת 

  . מאתגרת ומקצועית, אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פוריה

                   

  ,בברכה

  
    

  ימימה גולדברג                
  פסיכולוגית ארצית                

  וממונה על רישוי פסיכולוגים
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  :העתק

  . ר מועצת הפסיכולוגים"יו –לוי שיף  רחל' פרופ

  . ר הסתדרות הפסיכולוגים"יו –ר מאיר נעמן "ד

  

  


