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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
נשות ואנשי צוות יקרים.ות,
ברכות לפרופ' נחמן אש ,אשר נבחר באופן רשמי להחליף את פרופ' חזי לוי כמנכ"ל משרד הבריאות.
כזכור ,פרופ' אש ביקר בוולפסון לא מזמן במסגרת תפקידו כפרוייקטור הקורונה והתרשם מאוד
מהעשייה בבית החולים .האתגר הקרוב המשמעותי שעומד בפניו הינו גיבוש תקציב הבריאות ,תוך כדי
מענה להתפרצות הקורונה הנוכחית.
במהלך השבוע האחרון אושפז אצלנו במחלקה לטיפול נמרץ חולה קורונה כבן  48במצב קשה ,לאחר
שהגיע אלינו מבית חולים אחר .צוות האקמו המיומן חיבר אותו עוד באותו היום ואנו מקווים לשיפור
במצבו .הוא אינו מחוסן .היות ובשלב זה מחלת הקורונה נמצאת בארץ ובעולם ,אנו נערכים לקראת
טיפול בחולי קורונה רבים ומורכבים ויחד עם זה ,מקווים לתסריט חיובי שבו מרבית החולים בארץ יחושו
בסימפטומים קלים בלבד ומרביתם לא יגיעו לבתי החולים ,הודות לאחוזי התחסנות גבוהים בישראל.
בבית החולים יש עדיין מספר קטן של עובדים שלא התחסנו ,ואנו פועלים מולם אישית כדי להסביר
את החשיבות של ההתחסנות בהגנה מתחלואה קשה ובהגנה על המטופלים שלנו .העובדים
שאינם מחוסנים לא יכולים להיכנס לחדר האוכל כיוון שמדבקים ועלולים להידבק ,וצריכים
לעבור בדיקות קבועות לשלילת קורונה .עוד חשוב שכולנו נקפיד על ההנחיות הנוספות שפירסמנו,
ביניהן לא להגיע לעבודה במקרה של הופעת סימפטומים ולהיבדק לקורונה .שמירה על ההנחיות
מצילה חיים.
סיבה לגאווה :שמחה לעדכן כי הרופאים והרופאות הבאים ,מוולפסון ,נבחרו למורים מצטיינים מטעם
הדקאן של אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה לרפואה ע"ש סקלאר .ד"ר מילנה טוקוץ' – חוג
לרפואה פנימית ,ד"ר מיטל קידר – רפואת ילדים ,ד"ר מיכאל פאול – רפואת עיניים ,ד"ר אריקה פולק
– רדיולוגיה ,ד"ר דורון גביש – הרדמה וטיפול נמרץ ,ד"ר ג'וליה ברדה – גניקולוגיה ,ד"ר אלכסיי
מיגרנוב – קרדיולוגיה וניתוחי לב חזה וד"ר אופיר אילן – א.א.ג וכירורגיית ראש וצוואר.
בנושא אחר :במסגרת הפעילות הקבועה במחלקת רשומות ומידע רפואי בניהולה של יעל תורג'מן,
מתקבלות סטודנטיות ממכללות שונות לצורך התנסות מעשית למזכירות רפואית .לאחרונה קיבלנו
תלמידות מהמגזר הבדואי מרשת עמל רהט שסיימו סטאז' בהצלחה .הן למדו ,השתתפו והתנסו
בעשייה השוטפת של משימות המחלקה .עובדי ועובדות מחלקת הרשומות והמידע רפואי שלנו
נוטלים חלק בפעילות הגיוון התעסוקתי ואנו גאים בהם מאוד.
מאחלת סופשבוע רגוע לכם ולבני ביתכם,

בברכה,
ד״ר ענת אנגל
מנכ״לית המרכז הרפואי

