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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
 

 

 צוות יקר,
 

מחדש  פתחנו, והעלייה במספר החולים הקשים והקריטיים התפשטות מחודשת של נגיף הקורונהלאור 

במצב קשה ואף קריטי  מטופלים עבורמחלקה פנימית ה'. אנו מהווים אגן ניקוז , במקום מחלקת קורונה בוולפסון

וחולים סיעודיים ומורכבים, חולים במחלות כרוניות, חולים הדורשים טיפול מורכב כגון טיפול בדיאליזה, יולדות 

. הצוותים ממכשיר האקמואת אחת החולות הצעירות לגמול טובה היא שצוות טיפול נמרץ כללי הצליח בשורה ועוד. 

בהזדמנות זו תודה גם לצוותים . בבית החולים פועלים במסירות רבה למען כלל המטופלים של וולפסון הרפואיים

ההערכה שלי אשר בלעדיהם לא יכולנו להעניק את הטיפול המיטבי ובמהירות שכזו.  תומכי הלחימה, הלוגיסטיים

ליון יכיוון שהתחלואה עדיין לא נבלמה, ישנם מ והתכוננו לכך. זאתמחלקת קורונה נוספת,  ת פתיחתלקראשאנחנו 

דאות מתי ומה תהיה ההשפעה של ואיש בערך שעדיין לא חוסנו בשתי המנות הראשונות, ואנחנו לא יודעים בו

תן אותותיה. יזו ת קח לפחות שבועיים עד שהשפעהיבכל מקרה י, 60החיסון השלישי על המתחסנים מעל גיל 

את אחד האתגרים המרכזיים שאני מזהה בגל דגשתי בדיון מנכ"ל משרד הבריאות האתמול נעדכן אתכם בכל. 

נושא השחיקה של אנשי הצוות. הזה, בנוסף כמובן לטיפול בחולים עם קורונה ועם מחלות אחרות, והוא 

המלצתי לתגבר את כוח האדם בכלל הסקטורים בתקנים ועובדים נוספים וקיימת הבנה שזהו ציר מרכזי 

  כדי שנוכל לקיים חיי שגרה לצד הקורונה בהמשך. 
 

עמדת החסד על שמו ולזכרו של סמ"ר בניה רובל השבוע, בטקס אישי ומרגש, חנכנו בוולפסון את במהלך 

שפועלת ללא תשלום בחדר המיון,  קפיטריה ניידת, אשר נפל במהלך קרב בעזה במבצע 'צוק איתן'. ז"ל

במרפאות ובמחלקות השונות ומציעה למבקרים עידוד ותמיכה בדמות שתייה חמה או קרה, כיבוד קל, כריך או 

תגבור שעות הפעילות של כאשר גם בימים אלו מגייסים מתנדבים נוספים ל, אפה. הדוכן מופעל על ידי מתנדביםמ

למנהל  תודההפועלת למען מאושפזים ברחבי הארץ.  עמותת לב חב"דהדוכן. מדובר במיזם של 

לשרון סבג, מנהלת תחום המתנדבים שלנו, , האדמיניסטרטיבי, יניב פוגל, על פעילותו לקידום הנושא

  נו.על קידום הפרויקט החשוב הזה, למען רווחת המטופלים והמטופלות של
 

ממשיכים להגיע (. 4)חדר  פעילות המרכז האקוטי לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מיניתכמה מילים על 

אלינו מקרים קשים ומורכבים מכל רחבי הארץ ואנו מעניקים להם טיפול מהיר ומקצועי ורב תחומי, בשיתוף צמוד 

מנהלת היחידה ה ברדה, ילד"ר ג'ולעם משטרת ישראל ועם המכון לרפואה משפטית. אני מבקשת להודות 

ולכל והצוות שלה, ירות הסוציאלי , לזהבית שפיצר, מנהלת הש4 להריון בסיכון והאחראית על חדר

ם י ומסור לאנשים הזקוקים לו בשעתשירות מקצועי, אנוש יםאשר מעניקשל המחלקה לרפואה דחופה הצוות 

בכל פרק  יםשימור ראיות, ובאופן שוטף עוברהקשה. הצוותים שלנו עברו הכשרות מתקדמות ביותר בתחום של 

מבתי חולים אחרים לסיורים צוותים לאור המקצועיות והניסיון הרב שצברנו בנושא מגיעים אלינו . זמן תדרוך וריענון

נפגעות ונפגעי תקיפה הענקת טיפול אנושי, סבלני וסובלני עבור וללמידה. אני גאה בכך שאנו מובילים את התחום ב

מתוך אמפתיה  ,ץ וללא ספק נמשיך לעשות את המיטב למען המטופלות והמטופלים שלנו גם בהמשךמינית באר

  .ובאנושיות רבה
 

נר מביא י. פרופ' ויויכנס לתפקידו בקרוב מיילדותנשים ומחלקת למנהל  נבחראשר  ינריברכות לפרופ' ערן ו

. בולטות עם רוח יזמות וחדשנות, ואני מאחלת לו הצלחה בין אישיותאיתו ניסיון מקצועי, קליני ואקדמי רב ויכולות 

נות קלינית אקדמית נים האחרונות, והוביל אותה למצויבש המחלקהאשר ניהל את בר  יעקבפרופ' ל אני מודה

  ומחקרית. 
 

 . כבוד גדולפרופסוראשר קיבלה באחרונה תואר  לנוירולוגית ילדיםמהיחידה  ללובה בלומקיןלפרופ' ברכות 

 ליחידה ולמרכז הרפואי וולפסון.

 

 כה,בבר    

 

 ד״ר ענת אנגל       
 ילית המרכז הרפואמנכ״       


