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 ,יםצוות יקרנשות ואנשי 
 

 

, עם מספר מגפת הקורונהשל ארצית מגמת התפשטות אי ודאות מבחינת אנחנו ניצבים בפני תקופה של 

חלקן כתוצאה מחזרה של חולים מחו"ל ואי הענות להנחיות , בארץ של תחלואה בנגיף התפרצויות מקומיות

, ועם התפתחות של מחוסנת, אך עדיין לא מצב של חיסוניות עדר  ישראלית האוכלוסייגבוה של עם שיעור בידוד. 

לא נשים אשהם מדבקים יותר ועשויים לגרום לתחלואה קשה יותר ב)דלתא, דלתא פלוס ועוד( זנים חדשים, 

 . לסיטואציה החדשה ישנהשוב  מתאימים עצמנואנחנו , ולהדבקה עם תסמינים בחלק מהמחוסנים, מחוסנים

ד"ר יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות ד"ר דבי בן דוד, מנהלת היחידה למניעת זיהומים, לכן בשותפות עם 

נוספת  הנחיהזיהומיות מבוגרים, וד"ר דיאנה טשר, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, הפצנו השבוע 

לעטות מסכות בכל רחבי בית החולים בחללים סגורים, וכמובן  ,לצוותים להנחיה של שבוע שעבר, 

ומכירים את התנהלות המגפה, עד כמה נדרשת אחריות אישית כולנו למדנו במפגשים של מטפלים ומטופלים. 

כהרגלנו, נמשיך להסתמך על נתונים, וערבות הדדית בדרך למגר אותה, ועד כמה היא צפויה אך גם בלתי צפויה. 

 . בהסברה מבוססת עובדות ובהגברת האמוןבשקיפות, ולפעול בבית החולים ובקהילה שלנו, 
 

השבוע מוביל מאוד אותנו כאן בוולפסון.  השוויוניתהבריאות הציבורית כפי שסיפרתי לכם בעבר, המאבק על 

והכוונה . הגיע הזמן לרפואה שוויונית במדינת ישראל –עיתון 'גלובס' תחת הכותרת לשכתבתי מאמר  פורסם

פלטפורמות המידע והמחשוב, בתוך  היא לסימון יעד ברור של השוואת רמת הרפואה, כוח האדם, המכשור והציוד,

מערכת הבריאות הציבורית כך שיתבצע תיעדוף נכון לפי אשכול חברתי כלכלי, מורכבות תחלואה, פריפריה ומרכז, 

שהזכרתי,  םההיבטימגזרים וקהילות שונות ועוד. זה לא סוד שאנחנו בוולפסון משרתים אזור מאוד מגוון בכלל 

 . שאנחנו משרתים הלאוכלוסייתינתן בתיעדוף לשירותי הבריאות הגיע הזמן שגם חלוקת המשאבים ו
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. אני מאחלת בוולפסון טראומהיחידת מנהל  תפקידנבחר השבוע ל לי גולדשטיין אדם ד"ראני שמחה לבשר כי 

 . , ובאתגרים הרבים העומדים בפניולו הצלחה רבה בתפקיד
 

אחרונה להיות חברת מערכת לאשר מונתה מחלקה פנימית ג', גודארד, מנהלת -ג'יזל זנדמן פרופ'ברכות ל

ולם . מדובר באחד מכתבי העת המובילים בעAUTOIMMUNITY REVIEWSהבולט והמשפיע  כתב העת המדעי

 , וזהו כבוד מקצועי גדול לה ולבית החולים וולפסון.בתחום המחלות האוטואימוניות
 

צמיחה בפעילות, השקעה  -, הינם להוביל כאן בוולפסוןכזכור, ארבעת היעדים המרכזיים אותם בחרנו 

אני מבקשת מכל אחד ואחת מכם יות. בהון האנושי, התעצמות טכנולוגית וסגירת פערים בתחום התשת

אלה תמשיך פעולה משולבת ומאומצת בתחומים תומכת במימוש היעדים הללו.  כיצד הפעילות שלכםלבחון 

 מגמת הצמיחה ותביא אותנו להישגים חדשים.  את
 

מרפאה רב מקצועית זוהי . למרפאת 'קשת'באמצעות העלאת המודעות  חודש הגאווהולסיום, השבוע ציינו את 

אנשי הצוות של המרפאה  גברים ונשים בתהליך של התאמה מגדרית.מתן מענה רפואי הוליסטי להעוסקת ב

כמו בכל תחום אחר, להפוך את התהליך המורכב נפשית ופיזית לתהליך בטוח ועם מידע רב ככל שניתן.  מגויסים

ועל כך הגאווה אנחנו מאמינים בזכות הבחירה החופשית של האדם, לחיות את חייו/ה על פי הדרך הנכונה לו.ה, 

  תודה לצוות המרפאה.שלנו בוולפסון. 

 
 ,כם ולבני ביתכםל רגועסופשבוע חלת מא
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 ד״ר ענת אנגל       
 ילית המרכז הרפואמנכ״       
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