
 

 2022 ינואר 27                                              

 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי         
                                                                                                                          

 נשות ואנשי וולפסון היקרים.ות,

 

בוריס פנימית ו' ושל מח' ד"ר דורון מנחמי, מנהל , בניהולו של מחלקת קורונה שלישיתפתחנו השבוע 

אנחנו עושים מאמצים רבים לתת מענה רפואי מיטבי למטופלים  .אח אחראי מחלקת נוירולוגיה לוינסקי,

ולמטופלות שלנו, ומעטפת תפעולית לוגיסטית אדמיניסטרטיבית, מהירה ושירותית ככל שניתן, למרות היקף 

ושאים.ות בנטל, , שנמצאים בבידוד. אני מבקשת להודות לכל אלו שנשל עובדות ועובדים מכלל הסקטוריםגבוה 

ולאחל החלמה מהירה לכל החולים.ות ובני.ות המשפחה בבית. אנחנו נעבור ביחד ובשלום גם את הגל החמישי, 

ונמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב כאן: להעניק רפואה מעולה ומלאת חמלה למטופלות 

 ולמטופלים שלנו. 
 

, מנהלת היחידה לנוירולוגית ילדים, פרופ' טלי שגיאהרצתה שבוע שעבר במהלך  :יוקרה בינלאומית

, בנושא נוירולוגיה של העובר, אחד מהתחומים בהן Ronnie McKeithעל שם הרצאות סדרת  במסגרת

 ,בעולם .ותהמוביליםמו בעלי שם .ותילדים– .ותהוזמנו נוירולוגים זולהרצאה  היא נחשבת מומחית בינלאומית.

 .של פרופ' שגיא על ההובלה הבינלאומית גאווה לוולפסון .ך לנושאדרתרומה פורצת שתרמו 
 

ביצעה   ,של פרופ' גיא קליינמן ניהולוב, עינייםמחלקת : חדשניות ופורצות דרךרפואיות הצלחות 

 מובילת תחום ידי כך מפחיתה את הלחץ התוך עיני. אשר מנקזת נוזל מהעין ועל  – Preserflo  בשם פרוצדורה

 בארץ חולים ראשונים שלושהעבור  את הפרוצדורה ביצעהלנדוי -ר מאיה כלב"גלאוקומה, דהטיפול ב

שנים  ינונית וקשה. הניתוח מבוצע מזה כששהניתוח מתאים לחולים הסובלים מגלאוקומה ב .בהצלחה מרובה

. ו"נחת" בארץ רק החודש הינו בעל תו תקן אירופי, עם שיעורי הצלחה יפים ,בקנדה ובאוסטרליה, באירופה

  .שמבוצעים במחלקת העיניים, לאוקומהם בגימצטרף לשורת ניתוחים חדש ,זהניתוח 
 

את  פרופ' ערן ויינר מנהל המחלקה,השיק  2021 בתחילת ספטמבר: יולדותנשים ומחלקת בגאווה 

ו.ה ליישום ללב אישי הקרוב פרויקט יזמ.ה .ותהתוכנית כל אחד מהמתמחיםמסגרת . בכנית ״יותר״ת

 בוצע ובחודש האחרון ,פיתוח רעיונותנשלחו לשלב  .ותבמהלך החודשים האחרונים המתמחים .2022בשנת 

ם פרויקטיה ולהם מכנה משותף אחד בלבד והוא היותיצאו לדרך  )!( פרויקטים שונים 96. תכניותאישור 

פרויקטים הקשורים לקהילה, אוכלוסיות מוחלשות, איכות  -דול . הגיוון הוא ג.ותקרובים ללב המתמחים

פרוטוקול שכתבה : הראשוניםדוגמאות מהפרויקטים להלן . ועוד חינוך רפואיובטיחות ברפואה, 

במטרה להוריד מתן מנות דם לאחר בברזל דרך הווריד במחלקת יולדות שימוש ל לילי טמאייב ד"רוהטמיעה 

 לחינוך להתנהגות מינית נכונה בבתי הספר הקרובים למרכז הרפואי מעבירה הרצאות  ד"ר מור בוסתן/  לידה

ד"ר יסמין  רפואי /האמצעות הרצאות בקרב הצוות מקדמת מודעות ל"אפס הפרדה" בד"ר זוהר מיגדן  /

ד"ר להרחיב ידע סביב המחזור החודשי / גיבשה צוות רופאות להעברת הרצאות "על הבר" במטרה  פרהדיאן

מיושם במחלקת  שאגב כברפיתחה מודל לזיהוי מטופלות בסיכון למצב חירום לאחר לידה  יה רוזנברגמא

אמשיך לספר על פרויקטים נוספים, ומתרגשת מחדש כל פעם לשמוע על הפעילות הענפה . ועוד יולדות

 והחשובה  הזו בבית החולים. 
 

מהמיתולוגיה היוונית, זו  רוח התקווה, שנקראת על שם ֶאלְפִּיסהסוערת  וירומזג הא מערכתועם 

התקווה של האנושות גם בזמן משברים ואסונות,  ומייצגת במיתולוגיה את ששוחררה אחרונה מתיבת פנדורה, 

 .לכולנו שאר רוחבמלא בתקווה ו סופ"שמאחלת לסוף השבוע.  ים.ותאנחנו יוצא

 
           

 בברכה,         

 
 ד״ר ענת אנגל            

 ילית המרכז הרפואמנכ״  


