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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
צוות יקר,
אני בוחרת לפתוח בציון תקופת הקיץ ,כדי להזכיר לכם את ההזדמנות והחשיבות של יציאה לחופשה שנתית
ופעילות פנאי עם היקרים והיקרות לכם וגם לבד .אני יודעת שזו תקופה של אי ודאות ,ולמרות זאת ממליצה לא
לוותר על הדרכים לצבירת אנרגיות חדשות .הקורונה כנראה כאן כדי להישאר ,אנחנו בטוח כאן כדי להישאר
ולהצמיח את בית החולים לגבהים חדשים ,ולכן עלינו לעשות הכל כדי לשמור על הבריאות והחוסן שלנו.
תודה לצוות משאבי אנוש ולדנה ברכה על תכנון וביצוע סדנאות "פסק זמן" לרווחת כולנו – הודעות על
הסדנאות אתם מקבלים בכל אמצעי המדיה הדיגיטלית.
הצוות הסיעודי של מכון הגסטרו ערך כנס ראשון מסוגו בנושא מחלות מעי דלקתיות .אני מבקשת להודות
לנגינה יצחק ,האחות האחראית במכון הגסטרו ולרינה קריחלי ,אחות מתאמת במרפאת  .IBDזו עוד אחת
מהדוגמאות למצוינות בעשייה של צוותים בוולפסון ,והעובדה שההובלה היא של צוות הסיעוד מעוררת גאווה
לאור היכולות הרבות שאני מוצאת במערך הסיעוד ,של אחים ואחיות מובילים ,ערכיים ,מצטיינים,
ומלאי יוזמות ונשמה יתרה .אני מעודדת את כל הצוותים להוביל ימי עיון אקדמיים ומחקריים בכל התחומים .כך
נרחיב את הצלחת וולפסון ונשים את בית החולים בקרב בתי החולים המובילים במחקר ואקדמיה.
תרגיל אירוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה) התקיים השבוע בביה"ח ,ברחבת הכניסה למלר"ד ובתוך חדר המיון,
בהשתתפות צוותי רפואה ,סיעוד ,מנהל ומשק ,אבטחה ,צוותים של פיקוד העורף ומד"א .אני מבקשת להודות לאח
האחראי על שעת החירום ,יפים פיינשטיין ,לסמנכ"לית האחראית על שעת חירום ד"ר איריס קלירס,
ולמנהל האדמיניסטרטיבי ,מר יניב פוגל ,על תכנון והוצאה לפועל של תרגול חשוב נוסף ,יחד עם כלל
הצוותים הרפואיים ותומכי הרפואה .כל תרגול שלנו מוסיף למיומנות ולמוכנות שלנו במצבי אמת בשגרה
ובחירום ואין גאה ממני לראות את המקצועיות והרצינות בה כולכם מתייחסים לכך.
המנהל האדמיניסטרטיבי יניב פוגל ,יזם וכינס השבוע את עשרות בוגרי קורסי ניהול ופיתוח ארגוני מכלל
הסקטורים והעניק להם הרצאה מרתקת על מבצע אנטבה ,בתאריך המבצע (שהתרחש לפני  45שנה ,ב-
 )3-4.7.76תוך הסקת מסקנות אופרטיביות לגבי התנהלות היערכות למצבי חירום ,ומנהיגות בשעת משבר,
המתאימות גם לימינו אנו.
בשעה טובה השקנו את מדי צוותי הסיעוד החדשים .מהלך מוצלח שהוביל מנהל מערך הטקסטיל ,ישראל
פיירשטיין ביחד עם מנהלת הסיעוד – אורנה צבי ,ועם ליאור אבו ,סגן מנהל אדמיניסטרטיבי והצוות
האדמיניסטרטיבי .השבוע נערך בביה"ח ערב גיבוש והוקרה למערך הטקסטיל על פועלם האינטנסיבי
ומצוינותם ,בהשתתפותו של הקומיקאי והשחקן דביר בנדק.
מערך הסיעוד ,בניהולה של אורנה צבי ,קיים אירוע הצדעה לאחים ולאחיות בוולפסון ,במסגרת יום
האחות הבינלאומי .באירוע השתתף ראש עיריית חולון ,מר מוטי ששון .והוא נועד לציין לשבח את מערך
הסיעוד על פעילותו בשגרה ובמהלך תקופת הקורונה כלוחמים ולוחמות בחזית העשייה .את הערב תיבלה עם
הרבה הומור הקומיקאית חנה לסלאו ,והפתעת האירוע הייתה ריקוד מקורי שבוצע על ידי הנהלת
הסיעוד .הריקוד המיוחד עלה לרשת הטיקטוק של וולפסון והוא זמין לצפייה לכולכם.
מאחלת סופשבוע רגוע לכם ולבני ביתכם,

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

