חברים יקרים שלום וברכה ,

לקראת הכנס השנתי שלנו שידון בנושא "אורתופדיה
וכאב' אנו פותחים בשורת ראיונות והיום ראיון עם יו"ר
האגודה גיא פולק.

שאלה  :שלום גיא .מהו הנושא החם באגודה בימים אלו?
גיא " :שלום ,אנחנו מתמודדים עם מגוון רחב של נושאים הנחשבים בעיננו
לבוערים וחמים .חברי הוועד ומתנדבי האגודה שהצטרפו אלינו בחודשים
האחרונים עומלים על פרוייקטים רבים במקביל .לדוגמה:
אנו עוסקים בפיתוח וקידום מטפלים צעירים דרך תוכנית המנטורים .ההשראה
לתוכנית נלקחה ממערכת הרפואה הסינית במדינות שונות באירופה וממקצועות
שונים כדוגמת הפסיכולוגיה.
האגודה פועלת גם במישורים הנוגעים לנו ביום יום כגון ביטוח אחריות מקצועית
במחיר שאין כמוהו בארץ ,זאת בעזרת שיתוף פעולה בין  4אגודות שונות כדי
ליצור כח גדול המוביל לירידת מחירים.
נושא ההנחות וההטבות עליו עובדים מספר מטפלים חברי האגודה ומתנדביו,
מלווה בכרטיס חבר חדשני שיוצג בכנס איתו יוכל כל חבר לרכוש מוצרים בבתי
עסק שונים בהנחות משמעותיות.
בחודשים האחרונים החלתי מדיניות של עבודה יעילה על פי ועדות ,כאשר אחת
המשימות העיקריות שעומדות לנגד עיניי הוא חיבור ורתימת חברי האגודה
לאג'נדה ולנושאים הבוערים שעל הפרק.
הקמנו עמוד פייסבוק שעוזר לרקום את קשרי הקהילה ,ולהעלות את הנושאים
שבוערים לכם.

האגודה מטפלת גם במקרים פרטניים של מטפלים שעולים מחו"ל או מהגרים
לחו"ל ועוזרת לאשר את ההסמכה שלהם ,ועוד בעיות אישיות ומקצועיות של
חברי האגודה.
כמובן שנושאי הליבה אינם יורדים מהפרק אפילו ליום אחד  .אנו ממשיכים
בהידברות אל מול משרד הבריאות כתהליך מתמשך .אנו ממתינים לתשובות על
דרכי הפעולה האפשריות שהצענו למשרד לטובת הסדרת המקצוע ,ועובדים
באופן אינטנסיבי על מנת להגיע לתוצאות בתחום.
במקביל מתפתחת תוכנית חשובה של האגודה בנושא הסטודנטים אך אני מעוניין
לשמור את זה בסוד עד יום הכנס  ,שם אכריז מספר הכרזות בנושאים שונים בהם
מעורבת האגודה .כדאי לבוא ולשמוע .ישנם דברים נוספים על סדר היום .מי שלא
יגיע לכנס יוכל לקרוא עליהם מייד לאחר הכנס בעמוד הפייסבוק של האגודה".
שאלה  :אשמח אם תוכל לספר לי מדוע הכנס כל כך קרוב לליבך ?
גיא " :אחת ממטרות האגודה היא לאפשר את קידומם המקצועי של חברי
האגודה ,וזאת על ידי עריכת כנס פעמיים בשנה ובעלויות נמוכות ככל האפשר.
לקראת הכנס הקרוב עלו הנושאים שנבחרו בשנים האחרונות ולשמחתי כנס
בנושא אורטופדיה וכאב שהוא גם תחום עיסוקי ,נבחר בהצבעת הוועד .אני בטוח
שמי מכם שיגיע וישתתף בכנס ובסדנאות הפרקטיות ירוויח ידע זמין שאיתו יוכל
לחזור לקלינקה וליישם את הדברים ,הלכה למעשה.
בנוסף הכנס הוא זמן מצויין להיפגש עם קולגות לייצר קשרים חדשים לשמוע מה
קורה ומה התחדש בתחום ,לעשות פסק זמן מהפעילות שלנו במרפאות ,ולנסות
להרים את הראש מעל המים של העבודה היומיומית".
שאלה  :שמתי לב שפעילות השיווק של הכנס ופעילות העבודה מתקיימת
במישורים רבים ,האם תוכל לספר קצת על המתנדבים שהצטרפו
לפעילות האגודה?
גיא " :את הפרגון לכל חבר וועד ולכל מתנדב אני משאיר לדברי הפתיחה שלי
בכנס ,שם גם אפרט את פועלו של כל אחד ואחד .כמובן שהדברים יפורסמו
בהמשך אך חשוב לשמוע ולהבין שהאגודה פועלת נמרצות בנושאים רבים ,שונים
ומגוונים וחשוב שכל מטפל ידע כי זו מערכת גדולה מאוד שאכפת לה ועושה
בסופו של יום רק בשבילו!"
שאלה  :ואם עוברים לצד המקצועי של הכנס ,כיצד לדעתך הכנס יכול
לתרום למטפלים חברי אגודה העוסקים בתחום כבר כמה שנים?
גיא " :הצצה חטופה בסדר היום של הכנס ,יכולה לדעתי לספר את כל הסיפור.
בנינו כנס מגוון ומורכב ,המאפשר ונותן כלים קונקרטיים למטפלים ברמות שונות,
ואני באמת מאמין שגם מטפלים בכירים יכלו להתרם ממנו.
מעבר לזה אני רואה חשיבות משמעותית ,בהתכנסות המשותפת .אנו בונים את
מקומה של הרפואה הסינית בישראל הן על ידי העמקת הידע והן ע"י העמקת
הקשר עם החברה והקהילה .על פי תפיסת עולמי ,חובה עלינו כמטפלים להגדיל
ולחזק את מקורות הידע שלנו ,וכנס שכזה הוא הזדמנות מצויינת לפתח קשרים

חברתיים ומקצועיים תוך הרחבת אופקים ולמידה".

שאלה  :מטפלים רבים תוהים האם כדאי להם להגיע לכנס או שמא
הנושאים וההרצאות התמציתיות יחסית יבלבלו אותם .מה היית מייעץ
להם?
גיא " :אחת ההנחיות שלי לוועדת הכנסים כבר מהכנס הקודם היא יצירת כנסים
בעלי תרומה פרקטית מעשית עם הבנה פילוסופית של הנושאים .הרעיון הוא לתת
מספיק זמן לכל מרצה להעביר מסר וידע בנושא ההרצאה ,ולתת לכל מרצה
המעביר סדנה מספיק זמן כדי שהמשתתפים יצאו עם משהו בידיים .חסל סדר
הרצאות קצרות ומהירות".

שאלה  :לסיכום ,האם תוכל לחלוק איתנו קצת מחזונה של האגודה?
חזונה של האגודה כפי שאני רואה אותו מיום כניסתי לתפקיד נשאר בעינו:
יצירת מרכז אחד המאגד תחתיו את כל או לפחות את רוב המטפלים ברפואה
סינית בארץ ומייצג שינוי תפיסתי של הרפואה הסינית בקרב האוכלוסיה בישראל.
גיא ,תודה רבה ובהצלחה .בברכת כנס מוצלח.
השאלות נשאלו על ידיי ליטל ברנשטיין ,מתנדבת וועדת התקשורת.

