משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
צוות יקר,

 10ביוני 2021

השבוע היה לי הכבוד לקבל את תעודת ההוקרה של הניצחון על הקורונה ,מידיהם של ראש הממשלה,
בנימין נתניהו ושר הבריאות ,יולי אדלשטיין ,בשם צוות ביה"ח וולפסון .שישה-עשר חודשים של לחימה
מתמשכת וחסרת פשרות בנגיף הקורונה הגיעו לסיומם ,ואני מבקשת להודות בשם הנהלת ביה"ח לכל אחד ואחת
מכם .בזכותכם עמדנו במשימה הזו בכבוד ,הצלנו חיי אדם ,הקלנו את מסען של משפחות רבות ויכולים לחזור
לשגרה .עכשיו ידוע לכולם שמערכת בריאות חזקה זקוקה למשאבים מתאימים ,ושלשחיקה מתמשכת של צוותים
יש מחיר ולכן חייבים לטפל ולמנוע אותה .עובדי מערכת הבריאות לוחמים על חיי כולנו ,ואנחנו חייבים לשמור על
החוסן שלנו .מבטיחה להמשיך להזכיר זאת מעל לכל במה אפשרית.
בהקשר הזה ,השתתפתי השבוע בפאנל על עתיד מערכת הבריאות ותובנות מההתמודדות עם מגפת
הקורונה ,יחד עם נציגי משרד הבריאות ,קופות החולים והאקדמיה ,בכנס לשכת רואי החשבון השנתי .הצגתי להם
את האתגרים הקיימים בבריאות ,בהיבט רוחבי ,אך גם את הייחודיות של וולפסון והצרכים של האוכלוסייה אותה
הוא משרת .ההזמנה של בית החולים וולפסון לייצג את נקודת המבט של בתי החולים היא השג ייחודי,
ומדגיש את הפיכתנו למרכז רפואי שנמצא על סדר היום הציבורי בנושא בריאות וחברה.
השבוע נטלנו חלק בסדנא משותפת לנו ולישראל דיגיטלית בנושא שימוש בשירותי ענן ,בשם " Clouding
 - Togetherמתיאוריה לפרקטיקה" .עשרות משתתפים בסדנא מארגוני בריאות וחברות שירותי ענן ,שמעו מאתנו
את הסוגיות והאתגרים הקיימים במעבר של המרכז הרפואי וולפסון לענן ,תהליך חיוני בעולם של צורך באיגום
מידע ,מחקרי נתונים ועתיד שבו הבינה המלאכותית תופסת נפח הולך וגדל .תודה לאלון רויז מנכ"ל תאגיד
הבריאות ולאורנית כהן ראש ראשות המחקר והחדשנות על שייצגתם אותנו בכבוד בסדנא.
במסגרת התכנית הבינלאומית " "Donor Actionלהבטחת איכות תהליכי איתור וטיפול במועמדים לתרומת
איברים ,ביקרו אצלנו בוולפסון לאחרונה נציגי משרד הבריאות וזכינו מהם לשבחים ,בזכות הפעילות הנחושה
של צוות תיאום ההשתלות שלנו .לאחרונה אותרו אצלנו שלוש הסכמות לתרומת איברים ,הן טופלו ברגישות
ובמקצועיות רבה .אני מבקשת להודות למתאם ההשתלות של וולפסון ,האח בוריס לוינסקי ,ולמנהל המחלקה
לטיפול נמרץ ,ד"ר אריה סורוקסקי ,על פעילותם הנאמנה ,המקצועית והנמרצת.
מצרפת לאיגרת הנוכחית את יעדי שנת העבודה  2021שלנו שגיבשנו אתכם והופצו ליחידות ולמחלקות השונות.
ולסיום ,תודה לכל מי שהשתתף ורץ במרוץ המרכזים הרפואיים הממשלתיים ,להנהלה האדמיניסטרטיבית
בראשות יניב פוגל ,שעבדה יחד עם החטיבה להוציא לפועל את המרוץ ,ולמנצח במקום הראשון במקצה הראשון
מר דסטאו סוונך מפקח במח' משק בניהולו של ברק נונא .יש לנו בוולפסון כישרונות רבים בתחומים מגוונים
ואנחנו גאים על כך מאוד.

בברכת סופשבוע נעים,
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