
מרפאה אנדוקרינולוגית
באתי לעשות בדיקת דם במחלקה האנדוקרינולוגית. הגעתי אל אחות בשם הילה. הילה קיבלה אותי בסבר 

פנים יפות, עם חיוך ורצון עז לעזור, בהמשך כאשר קבעה לי תור לרופאה, הרגשתי שהיא מתנהגת אלי כמו  
אל אמא!  ואף נתנה לי מספר טלפון אישי לבירורים אין דברים כאלה. הילה, לפני המקצוע, היא בן אדם. 

זה לא מובן מאליו. היא עזרה לי מאד ואף קבעה לי תור לד"ר רוזנבלום שרק תשבחות על ייחסה אלי הוא דבר 
יוצא דופן בימים אלה. ועל כל זה תודה והוקרה לשתיהן. ירבו אנשים כמותן והעולם יהיה טוב יותר.

תמך
 השירות הסוציאלי

אני מבקשת לציין לטובה את העובדת הסוציאלית עולא על שירות, מקצועיות, אדיבות, אמפטיות ואכפתיות 
מעל המוצפה. כן ירבו כמוה.

 משרד קבלה
מעל חודש אני משתמשת בשרותיה של הגב' הודיה מזרחי נציגת קבלת חולים. ברצוני להודות לה על השרות 

האדיב, מבלי לראות את פניה הרגשתי את החיוך מאחורי השיחה, הנעימות, האדיבות, הרצון לעזור, לכוון, 
לתאם מועד בדרך הכי מתחשבת ויעילה. הגברת עושה את עבודתה בצורה נפלאה ואנושית. הרגשתי כאילו 

אנחנו המטופלים היחידים עבורה ואין לי ספק שכל מטופל שנתקל בה מרגיש כמוני. אין לי ספק שאם היו עוד 
רבות כמוה היו הדברים מתנהלים אחרת. כל הכבוד ותודות רבות.

מערך הילדים
 כירורגיה ילדים

ברצוני להודות מכל הלב לצוות במחלקת כירורגית ילדים. אין לי מילים על הטיפול המסור של הצוות.

 ריאות ילדים
במסגרת בדיקות רפואיות למלש"ב, התבקש בני, לערוך בדיקת ריאות במאמץ. 

עוד בהגיענו, נתבקשנו להגיע למשרד הקבלה, השירות היה אדיב ומהיר. במהלך הבדיקה, חווה בני קוצר 
נשימה קשה. ברצוני לציין את תפקודה המקצועי של  גב' סוזי הטכנאית, שזיהתה את מצבו הרפואי של 
בני ומיהרה לטפל בו והאחות רחל אביב אחראית מרפאת ריאות, המקסימה שנחלצה לעזרה וכמובן את 

ד"ר אביגדור מנדלברג שהתפנה לקבל את איליי, הסביר לו בסבלנות וברגישות את מצבו הרפואי, ותיאר לו 
במקצועיות על מחלת הריאה ממנה הוא סובל. 

כירורגיות
 כירורגיה א'

 אנו מודים לכם על השירות הטוב מכל צוות הרופאים
____________________________________

לצוות האחיות, אני מודה לכם על תשומת הלב שלכם 
 לכל בקשה שלי. תודה ועוד תודה.

____________________________________

לצוות האחיות, העובדים השונים ולרופאי מחלקת 
כירורגית א’, תודה רבה על טיפול מסור, סבלנות, יחס 

אדיב ומתחשב שהענקתם לי לאורך 5 ימי אשפוז במחלקה. 

 כירורגיה ב'
יחס חם, אמפתיה, תמיכה ואוזן קשבת הם יותר חשובים 

 להחלמה מאשר תרופות וטיפולים. 
תודה לכל הצוות של המחלקה שלמרות תנאי 

עבודה מאתגרים, יצרתם אוירה מחבקת עבור אנשים 
שנמצאים מחוץ לאזור הנוחות ברגע זה של החיים. 

____________________________________

תודה רבה לכל הצוות המסור והאהוב, מאחלת לכם 
שתמיד תיתנו את הטיפול שלכם באהבה עם המון 

כוחות. אין כמוכם!

 ניתוחי לב
אנו רוצים להודות לכל הצוות. ברצוני להודות 
לצוות הרופאים ולמנהל המחלקה ד"ר דקל, 

לצוות האחיות ולאחות האחראית הגב' עליזה. 
 אנו מודים גם למזכירה דפנה. 

תודה לכם על היחס החם שקיבלנו, על הטיפול 
 המסור על ההקשבה והאכפתיות. תודה מקרב לב.
________________________________

אחי, הגיע לבדיקה וסיים בניתוח לב פתוח,  
 נעתקו המילים, עברתי חוויה קשה ביום אחד. 

חייבת לציין ולשבח את ד"ר חגי דקל, ד"ר צחי 
 לוי וכל הסגל הנפלא הזה. יישר כוח.

ד”ר דקל אדם, לפני שהוא רופא. תודה רבה על 
השירות שלכם. בזכותכם ניתן להחזיר פעימה. 

 אף אוזן גרון
בתי עברה ניתוח שקד שלישי על ידי ד"ר שושן 

וצוותה. אני רוצה להודות לכולם על ההתייחסות 
העדינה הסובלנות והאמפתיות של כל הצוות- 
המנתחת, שני המתמחים, המרדימים והצוות 

בהתאוששות. 

המשיכו בעשייה המבורכת 
מלאת ההקשבה והאמפתיה, יישר כוח!

פנימיות
 פנימית ג' טיפול נמרץ כללי

הצוות הרפואי, ד”ר חנן, צוות האחיות בראשן 
ויקטוריה, מדהימים. שירות מכובד, מנומס, אסרטיבי, 

כמו כן, לציין את עובדי המשק, גם הם נתנו שירות 
מכובד וטוב. תודה מכל הלב.

 פנימית ד'
החזרנו את אמא הביתה לאחר אשפוז של כ- 10 ימים 
במחלקה פנימית ד'. ישבנו לידה במשמרות 24 שעות 

כדי שלא תהיה לבד ונוכל לעזור לה בכל רגע. אמא 
הגיעה במצב של התייבשות ומכלול של בעיות בריאות. 

כל המשפחה התגייסה לעזור: אחותי, אחי, המטפלת 
ואני. אני מציינת עובדות אלו משום שבמשך ימי 

האשפוז למדנו להכיר כל אחד ואחת מהצוות הרפואי 
במחלקה ולראות את פועלם ועבודתם המסורה למען 

החולים. בשם כל המשפחה אני רוצה להודות לכל 
צוות הרופאים של המחלקה ובמיוחד לד"ר צייטלין, 

הרופאה הבכירה, שאיתה נפגשנו כמעט מדי יום. 
קבלנו ממנה, מד"ר אלון לוי, סגן מנהלת המחלקה, 

ומצוות הרופאים, עדכון מקצועי וברור מה קורה 
עם אמא ומה הטיפול שמתאים לה. לא פשוט לעמוד 
עם דמעות בלב ובעיניים מול בשורות הרופאים אבל 

קבלנו מענה ראוי ומקצועי ולא רצינו שיסתירו מאיתנו 
את האמת. אנו מודים להם מכל הלב. בכל ימי האשפוז 

ראינו את צוות האחיות, האחים והמתמחים עושים 
עבודה מקצועית תוך הפגנת יחס אנושי ומתחשב. 

כל אחד מהם, שהגיע לאמא לבדיקות מכל סוג )והיו 
הרבה כאלה במהלך היום(, השתדל לגלות אמפטיה 
והתחשבות הן בגלל הגיל והן בגלל מצבה הבריאותי 
ואיחלו לה תמיד רפואה שלמה ובריאות. אנו זוכרים 

רק חלק מהם בשמות )ומקווה שלא טעינו בהיגוי 
שמם(: אליאנורה, אלה, אולגה, מוחמד, יוסוף, 

ומתנצלים שלא מזכירים את כולם אך ראויים הם 
לכל הברכות והתודות על עבודתם הראויה, האנושית 

והמקצועית. יצרתי קשר גם עם המזכירה רונית, 
שלמרות השאלות הבלתי פוסקות שלנו, תמיד ענתה 

בסבלנות רבה וגם הסבירה מתי יגשו אל אמא להיענות 
לבקשה שלה וגם מתי לא כשהצוות עסוק היה בחולים 

אחרים. אין עליה! עבודת קודש מיוחדת עושה צוות 
כוח העזר והמתנדבים – על כל עיסוקיהם ופעילותם 

למען החולים. מחלוקת האוכל, דרך ניקיון, אספקת 
ציוד, החלפת מצעים ובכל עזרה שנדרשה – אנשים 

מופלאים אלה ראויים להוקרה מיוחדת. 
ראינו במהלך היום את עבודתם והם עשו אותה מכל 
הלב. מסרו להם את תודתנו האישית מכל המשפחה. 
תהיו גאים על העבודה שאתם עושים. אנו מעריכים 

 זאת מאד. מסרו תודתנו לכל הצוותים. לכולם! 
____________________________________

תודה לצוות של פנימית ד'. הן סגל רפואי, ד''ר צייטלין 
וד''ר עזאם מנאר. סגל אחיות אולגה ויוסף ובוסה. 

סגל מינהלתי וסיוע וסאניטרים. היחס המקצועי 
 והרפואי היו לעילא ולעילא.

____________________________________

אני מבקשת לשתף ולהגיד תודה על הטיפול של האח 
עיסאם, הוא מלאך. כל פעם שמגיע לטפל באמא הוא 
מעלה את מצב הרוח בחדר, הרצון לעזור למטופלים, 
אף פעם לא אומר לא, תמיד מסייע, לוקח לצד לדבר, 

מסביר עם סבלנות ומוודא הבנה, לא רק איתנו עם כל 
המטופלים. אני מוקריה לו תודה וחשוב לי שכולם ידעו 

את זה.

 פנימית ה'
מבקשת לומר תודה לאחות רוזה רייחנוב, אחות בחסד 
עליון, תמיד עונה לחולים ולמשפחות. אני מכירה אותה 
 שנים בבית החולים, תמיד טובה ומסבירה בצורה הכי יפה.
_______________________________________ 

אני רוצה להודות לכל צוות המחלקה. החל מד"ר טיליס 
ראוי  באופן  חביב  זועבי  ד"ר  מתייחס.  מסביר  מדהים, 
תמידי.  נועם  עם  טניה  האחות  רון.  נעמה  ד"ר'  לציון. 
כולם ראויים מישתדלים ועושים עבודה קשה ומוערכת.

מבקשים להודות מקרב לב על טיפול מסור 
באבא שלנו שהגיע אליכם לאחר ניתוח 

מעקפים מאתגר ובמצב קשה. טיפולכם המסור 
והתחשבותכם הגדולה, במצבו ובמצבנו ראויים 

 לשבח והוקרה. 
חשוב לציין במיוחד את ההיענות לכל בקשה, 

תוך התחשבות כוללת בו, בנו ובשאר המטופלים 
 הסמוכים לו. מעריכים ומוקירים.

________________________________

ברצוני להודות לכל צוות טיפול נמרץ כללי, 
רופאים, אחים, כוח עזר על הטיפול המסור 

והאכפתי, וכמובן להילה המקסימה על הסבלנות 
והמענה לכל שאלה! יישר כח, תמשיכו לעשות 

עבודתכם נאמנה.

 נוירולוגיה
ברצוני לשבח את ד"ר פינקלשטיין ויטלי 

נוירולוג רופא מומחה הנמצא במחלקת 
נוירולוגיה. הגעתי לאליו עם בעיה נוירולוגית על 

מנת לאבחן את מחלתי. ד”ר פינקלשטיין שלח 
אותי לבדיקות שונות ובדיקה מיוחדת שנעשתה 

 על ידו וכך איבחן את מחלתי.
ברצוני לשבח אותו על מומחיותו ומיקצועיותו 

הרבה ובזכות סבר פניו היפות והנעימות.
וסבלנותו הרבה לכל מה ששאלנו והסביר לנו 

הכל בפרטי פרטים. רופא בחסד עליון אשר 
בזכות איבחונו המיקצועי והמדויק אני מקבל את 

הטיפול שלו טיפול נכון כל כך שאכן עוזר לי 
וביזכותו יש הטבה משמעותית במצבי. הוא עושה 

 הכל מכל הלב והנשמה.
מגיע לו הוקרה רבה גם מבית החולים. שמח אני 

שנפלה לי הזכות להיות מטופל שלו.

 פנימית א'
ברצוני לציין לטובה את מחלקת פנימית א’. 

כל צוות הרופאים, האחיות ושאר הצוותים, 
עובדים בצורה טובה. מחלקה נקיה וטובה. אנו 

מעריכים ומוקירים את עבודתם של ד"ר חאדר, 
ד”ר מגד, אח אחמד ואחות אחראית ענת.

 פנימית ב'
הקרת תודה ומלוא הערכה למנהל מחלקת 

פנימית ב' ולכל צוות האחיות במחלקה 
ובדיאליזה. אחי מאושפז מזה שבועיים ומטופל 

במסירות, בדאגה אמיתית ובאכפתיות גדולה 
ע"י כל הצוות המסור. ההטבה במצבו, בזכותכם! 

נוכחתי בכך מקרוב, הטיפול המסור בו והיחס 
אלי אחותו המגיעה מרחוק, מרגש ומרומם מאוד. 

 יישר כוח וחיבור גדול ממני.
________________________________

ברצוני להודות לכלל הצוות הרפואי של מחלקת 
פנימית ב', על מקצועיות, יחס אישי ונתינה 

אינסופית, הרגשתי שאני בידיים בטוחות, מצוות 
הרופאים וצוות האחיות, ברצוני להודות מעומק 

ליבי, במיוחד למנהלת ד''ר לרנר על הטיפול 
המסור בי והדאגה למצבי הבריאותי, בנוסף ברצוני 

לשבח את האחות בלה שאין כמוה, תודות גם 
לד''ר מני ולד''ר אבירן, אנא שימרו על האנשים 

היקרים הללו, תודה תודה ותודה.

 כף רגל סכרתית ופנימית ד’
 אושפזתי בבית החולים "וולפסון" במחלקה פנימית ד', עברתי שלושה ניתוחים בהרדמה מלאה תוך שבוע.
חלק מכף רגלי נכרת בשל תקיפת חיידק אלים והתפרצות סוכרתית. מבקש אני לציין בהערכה את היחס 

והטיפול של העומד בראש היחידה לכף רגל סוכרתית – ד"ר דותן עמית, שעמל והשקיע את כל מרצו בטיפול 
 בי ובהצלת רגלי מכריתה מוחלטת. הוא היה מסור ודבק במתן טיפול יעיל ביותר.

כל הצוות במחלקה – רופאים, אחיות, אחים וכל הנלווים אליהם ראויים לשבח על היחס המסור, הטיפול 
היעיל, הקשב והסבלנות, האנושיות והקרנת תחושת הסיכוי הטוב להחלמה. ההקפדה על הניקיון היום-יומי 

 בחדר ובחדרים הנלווים אליו ראויה לשבח. כולם עשו הכל על מנת להקל על קשיו של המאושפז.
לתודה מיוחדת ראויה מזכירת המחלקה של פנימית ד' – הגברת רונית לוי, תודה על נכונותה לעזור בכל עת 

 ובכל שעה. תודה על הקשב ומאור הפנים ביחסה לבקשות החולה ובני משפחתו. רונית לוי סמל לאדיבות.
המשך הטיפול במרפאת החוץ בוולפסון ביחידה לכף רגל סוכרתית. במשך כחצי שנה טופלתי טיפול שאין שני 

לו ע"י ד"ר רפאל גבריאלי ויד ימינו האחות מריה גלפרין. 

 היחס האנושי והטיפול לו זכיתי משניהם היה פשוט נפלא, יוצא דופן וראוי לכל שבח והערכה.
 ד”ר גבריאלי והאחות מריה גלפרין יכולים לשמש סמל ומופת לצוותים רפואיים העושים מלאכתם בשלמות.

אתה חש במסירותם, ביחסם האנושי הנובע מתחושת שליחות אמיתית ומתוך אהבת אדם ובמיוחד לאדם הזקוק 
 לעידוד, לטיפול ולתמיכה רפואית.

אני, כאיש חינוך בישראל ביותר מארבעה עשורים ורעייתי שעמדה לצדי, חשים שזכינו להכיר שני אנשי רפואה, 
ד”ר רפאל גבריאלי והאחות מריה גלפרין – שיכולים לשמש לכל - סמל ודוגמה לאנושיות, טיפול רפואי יעיל 

ומסור והכל בחביבות, בסבלנות אין קץ ובמאור פנים לכל חולה באשר הוא.

 פנימית ו'
אנו חייבות לכתוב מילות תודה לצוות של מחלקת פנימית ו' אמא שלנו אישה זקנה בת 90 הייתה מאושפזת 

שבוע. דלקת ריאות וקורונה. בגיל כזה שילוב מאוד מסוכן. היינו מאוד מודאגות וחסרת אונים. טיפול מסור של 
הצוות החזיר את אמא שלנו הביתה כעבור שבוע. נס! לכל אורך הדרך, יום-יום אנו הרגשנו יחס חם של כל 

אנשי הצוות של המחלקה, עזרה בכול הנדרש: האם זה לעזור לאכול, האם להסביר על טיפול ותרופות, האם 
לעזור להחליף בגדים וכו, הם תמיד היו שם בשבילנו ובשביל אמא שלנו - רופאים, אחיות, כוח עזר. 

כול בוקר קיבלנו טלפון מאסתר מדהימה שדיווחה לנו על מצבה של אמא, קול רגוע, מכניס אנרגיות ונותן 
תקווה. תודה מיוחדת לליאת - אחות ראשית של מחלקה, שהייתה תמיד זמינה לכל שאלה, עזרה בתקשורת 

עם כל גורם הנדרש במחלקה, הסבירה ועזרה בתהליכי שחרור. חייבות לציין שבמבט של אנשים חיצוניים 
לעבודת מחלקה, ליאת היא אמא אחראית במשפחת פנימית ו' שוב רב תודות, הרבה הצלחות ובריאות לכם  

 צוות מדהים! 
__________________________________________________________________________

בעלי ואב ילדיי אשר חולה במחלת האלצהיימר ונדבק בווירוס הקורונה, אושפז בבית חולים וולפסון במחלקה 
פנימית ו', בראשותה של הגברת ליאת מור. ברצוננו להודות ולהביע את הערכתנו הרבה לצוות המחלקה, 

האחים והאחיות, כח העזר, מתמחים ורופאים שטיפלו ב-X סביב השעון. תודה אישית ממני לד"ר סאלח אין 
בפי מילים לתאר את הטיפול המסור שקיבל בעלי הצוות הינו צוות מקצועי המבצע את עבודתו על הצד הטוב 

ביותר, תוך מתן עזרה או סיוע אשר היו נחוצים לבעלי בכל רגע נתון. 

בנוסף לטיפול המסור, היו מאוד קשובים אליי ואל ילדיי בכל פנייה כשרצינו לשמוע ולדעת את מצבו. הגענו 
חוששים, מודאגים וכואבים ובמשך כל 14 ימי האשפוז הצוות דאג להכיל ולהרגיע ולתת מענה מקצועי ויסודי 

לכל שאלה. אז לכל הצוות היקר במחלקת פנימית ו' תודה על ההבנה, הרגישות, האמפטיה ועל כך שאתם 
מלאכים בדמויות אדם. אשרי בית החולים שאלו הם עובדיו! בהערכה רבה.

מוקירים לעובדים
עובדים מפרגנים לצוותי מנהל ומשק על מתן שירות שמסייע לכולנו להגיש למטופלינו שירות 

מקצועי ואיכותי כאחד.

מערכות מידע
ניצחית זליקובסקי, רכזת נושא, מבקשת להלל ולשבח את העובד החדש והמקסים שקיבלת לצוות 
הקמליון אשגרם, אומרים טוב שם טוב משמן טוב וזה אכן אשגרם. במסגרת עבודתי השוטפת עם 

צוותי הרופאים ועם צוות קבלת קהל אצלינו אנחנו נתקלים בהמון בעיות שמופנות אלי וכל פעם 
 שפניתי לעזרה קודם ניתקלתי בחיוך בהבנה בסבלנות במקצועיות משכמו ומעלה.

 אשרייך שיש לך צוות כזה ואשריי הבחור שאנחנו זכינו  לעבוד איתו.
אודה לך אם תמסור לו את הערכתי ואת תודתי על כל העזרה ועל כל קריאה שתמיד נענית על 

הצד המקצועי והטוב ביותר.

ד"ר רחלי שיאון מבקשת להודות לצבי בית יוסף מיחידת המחשוב על הנחישות בפתרון סוגיה 
במטאויז’ן, לאחר זמן כה רב שאנחנו מחכים לזה. תודה רבה וכל הכבוד.

זימון תורים
יח’ פניות הציבור מבקשת להודות לרויטל וובר, אחראית מוקד זימון תורים על שיתוף פעולה 

פורה וסיוע למטופלינו ובני משפחתם במקרים המצריכים תשומת לב יתרה.

רשומות רפואיות
הילה צדקה מזכירת טיפול נמרץ כללי, מבקשת לציין את גב’ ניצחית זליקובסקי מרשומות 

 רפואיות שאמנם נמצאת מאחורי הקלעים אבל תמיד מוכנה לעזור, להושיט יד ולפתור כל בעיה
אשרינו שאת שלנו!!

קבלה + מלר”ד + פנימית ג’ 
ברצוני לשבח את בית החולים על כל עובדיו, הן בקבלה, הן במיון והן במחלקת פנימית ג’ - במילה אחת תודה! 

צוות מלר”ד + אף אוזן גרון
רציתי להודות לכם מכל הלב על הטיפול המקצועי והמסור. הגעתי למיון עם עצם של דג שנתקעה לי בגרון. 

ד"ר נוימן בדק אותי וראה את העצם התקועה. הוא נקט בפעולות להוצאת העצם, תוך זמן קצר ובמינימום 
אי-נוחות בשבילי, הוא שחרר לי את הגרון והוציא את העצם, התייחס אלי בכבוד ובאדיבות רבה תוך כדי 

שהוא מסביר בסבלנות את הפרוצדורה. אני מאוד שמחה ונרגשת מהטיפול המסור והיחס שקיבלתי מד"ר 
נוימן והצוות הרפואי וזה נותן לי ביטחון רב במערכת. המון המון תודה על הכל.

מלר”ד פנימי
רציתי להודות מקרב לב, על האדם הטוב, עוזר רופא דודי דגמי. כן ירבו אנשים כמוהו.

 תודה רבה על היחס המסור.
________________________________________________________________________

רציתי להודות לכם על הטיפול היעיל והמסור. במיוחד לאחות מעיין שטיפלה בי מרגע הקבלה ועד 
 השחרור בצורה יוצאת דופן ולא רגילה בכלל. מלאה באכפתיות ורצון לעזור, קשובה , מקצועית.

תודה רבה רבה.

כשהלב מוקיר תודה
יחידת חווית המטופל

אוגוסט 2022

אנו מזמינים אתכם.ן, לפרגן לעובדי מנהל ומשק על עשייתם היומיומית ושירות מעל ומעבר.
כתבו לנו את שמכם, שם העובד.ת שחשוב להוקיר וספרו במספר משפטים על תרומתו.ה לשירות 

עבור מטופלינו ובני משפחתם.
lironl@wmc.gov.il :את ההוקרות שלחו במייל ללירון לוינברג

*ההוקרות בגיליון נבחרות מתוך תיקיית מכתבי התודה המשותפת, וכוללות ייצוג אחד לכל יחידה.

מכונים
דימות

חייבת לציין לטובה את שירותה האדיב והמקצועי של חני ממכון הדימות.

מערך נשים ויולדות
 אם ועובר

ברצוני להודות ולשבח את מחלקת אם ועובר אשר טיפלו בי במסירות 
נפש ומקצועיות רבה. הייתי מאושפזת יותר משבועיים ובאמת שהיה חוויה 

מהממת. הרגשתי מוגנת והיה מענה לכל צרכי. הצוות מקצועי ביותר מכיל, 
סבלני, אכפתי וקשוב לצורך המאושפז. רוצה לשבח את המנהלת מחלקה 

ד"ר ג'וליה על המסירות שלה איך שהמחלקה שלה מתנהלת רואים שהיא 
עושה שם עבודת קודש. הצוות שלה מהממם! והכל מתנהל שם בצורה 
מצויינת! ד"ר ברדה דאגה לי כמו לבת משפחה והייתה קשובה לצרכי 

למרות העומס במחלקה ונתנה לי יחס מהמם והכי חשוב מקצועי. הרגשתי 
חום והרגשתי שיש לי על מי לסמוך! זה פשוט נפלא בעייני. אציין שגם ד"ר 

מורדי רופא נהדר ומקצועי. תודה רבה גם לאחיות המקצועיות: מלינה, 
יפה, איילה וכל השאר שלצערי אינני זוכרת את שמותיהן. אך הן מהממות 
וקשובות ומכילות ובאמת עובדות קשה סביב השעון ומדהימות אחת אחת!! 
תודה רבה גם לצוות הטכנאיות המדהימות לנדיה קלינין ולקורל גואטה 

שכמו תמיד ולא משנה מתי הן יודעות לקבל את המטופל בחיוך ומקצועיות 
שאין כמותה . עדינות ונהדרות. מקווה להיפגש בלידה המתוכננת בעזרת 

השם עם הצוות היקר. איכות צריך לשמר ולהעריך .

 מרפאת נשים
אני מטופלת מס' שנים בבעיה רפואית, הרגשה מאוד מכאיבה לדעת שבריאותי היא לא בראש מעיניהם של 
הגופים אליהם פניתי. לאחר טרטורים, זכיתי להכיר את אילנה, עובדת שהיא נכס עבור בית החולים. חביבה, 

סבר פנים יפות, ראתה שאני בקושי רב ועשתה את מירב המאמצים לשמח ולענות לי. מודה שיש אנשים כאלו 
 במערך הבריאות וזה גורם לתקווה ושמחה בלב. 

__________________________________________________________________________

סטלה, נינה וכמובן ד"ר גאנור. אחרי 9 חודשים שבהן ליוויתן אותי בהריון לא פשוט כלל, אני חשה צורך עז 
 לומר תודה ענקית. תודה על היחס החם, הסופר מקצועי, זה גרם להיריון להפוך לקל יותר ונעים יותר.

אפילו בהמתנה במסדרון תמיד אתן דואגות לשאול איך כולן מרגישות, להציע כוס מים, בחורף קר תה חם 
 והדברים הקטנים האלה פשוט הופכים הכל לנעים יותר. 

ד"ר גאנור המדהימה! אני מודה באופן אישי הגעתי אליך כאובה עד דמעות, שמעתי מיליון רופאים לפנייך 
שאמרו לי “התרחבות אגן” “התינוק יושב לך בדיוק בנקודה” “עשית תנועה לא נכונה” אבל כל אלה לא שמעתי 
ממך. מיד שלחת אותי לבירור מקור הכאב ואלמלא ערנותך לא הינו מבינים את גודל הבעיה. מיד קיבלתי את 

הטיפול הטוב ביותר. מודה לך מעומק הלב על טיפול אישי, מקצועי, ממוקד, וסופר סבלני. תודה על הכל.

 הפריה חוץ גופית
לפרופסור רזיאל, לאחיות זוהר, מרגריטה וספיר וכל הצוות, תודה על היחס החם, על האכפתיות וההבנה, 
על המסירות, האנושיות והרגישות. תודה על המקצועיות שהביאה לתוצאות. יש בנו הערכה רבה אליכם. שאין 

די במילים כדי לתארה.
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