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 שולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואימ
 

 

 צוות יקר,
 

שר הבריאות ניצן עם החולים עם ראש הממשלה נפתלי בנט ו ימנהלי בת נופגישה שלאתמול התקיימה 

נידון ובה , מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אשועם בהמשך לפגישה קודמת איתו שבוע שעבר,  הורוביץ,

הצורך בתגבור כוח אדם ומשאבים למערכת האשפוז, כדי לתת מענה הולם למטופלים החולים בכל 

לאור . במקביל לשחיקה המתמשכת של אנשי הצוותוזאת שמספרם הולך ועולה,  ,כולל קורונה ,המחלות

סגרנו מחלקה פנימית, השנייה פשטות התחלואה בקורונה וכמות החולים המתאשפזים שהולכת ועולה, הת

' בניהולה , שעליה אחראית מחלקה פנימית גמחלקה פנימית ו' מתחם, במחלקת קורונה נוספתופתחנו במספר, 

 הקיימת בפנימית ה'מחלקה זו מצטרפת למחלקת הקורונה  .ואח אחראי מיכאל גוריןפרופ' ג'יזל גודארד של 

אנחנו מקווים כי החיסון השלישי לאוכלוסיות בסיכון,  .רון דובינסקי ואחות אחראית פריבה מורבניהולו של ד"ר 

להודות אני מבקשת שוב יחד עם אכיפה של עטיית מסכות וריחוק חברתי יביאו לבלימה של העלייה בתחלואה. 

, על עבודת לוגיסטייםהתומכי הרפואה והצוותים מקצועות הבריאות, לצוותים הרפואיים, הסיעודיים, 

 . הקודש המורכבת שאתם עושים
 

 , ניל ויגאןבישראל בבית השגריר הבריטי לסטארטפים מהחברה החרדית,סיום תוכנית האצה אירוע 

אשר היה  לצוות בית החולים,היה אירוע מרגש מאוד , סטארטאפים חרדיים פורצי דרךהוצגו  שבמהלכו

. תוכנית זו של מרכז החדשנות  BizLabs MedTech -חממת ההייטק הייחודית הזו בתחום הבריאות  שותף ב

בתחום קידום על ידי רשות החדשנות ומשרד המדע. ביזמקס עוסק רבות , נתמכת BizMaxשל החברה החרדית 

 תעסוקה במגזר החרדי. 
 

מרכז פרס עם הנהלת  השבוע, נפגשנו ויזמות חברתית שיתופי פעולה בעולם החדשנותבמסגרת בחינת 

, להכרות ובחינת הזדמנויות לפיתוח פרויקטים של חדשנות מחד, ויוזמות המשלבות חיבורים בין לשלום וחדשנות

 חברות ומגזרים מאידך.  
 

רופאות, רופאים, אחיות ואחים, הנמצאים בקורס מפקדי מרפאות של חיל השבוע נפגשתי עם כמו כן, 

הוזמנתי כדי לדבר על מנהיגות, על מערכת הבריאות ועל בית החולים וולפסון והמהפך שהוא עושה בשנים  פואה.ר

כיוון ומעריכים את המקום, את וולפסון חלק מהמשתתפים בקורס מכירים שהאחרונות. שמחתי לשמוע 

. אין ספק שההכרות עם וולפסון והתפיסה שלמדו בבית הספר לסיעוד כאן ועשו את מסלול העתודה לאחיות

של סטודנטים אצלנו, וחינוך רפואי מצטיין החיובית של בית החולים יכולה להתחזק בהרבה הזדמנויות, 

הוא הזדמנות שלנו להכיר לאנשים את "הפנים" המקצועיות  ,וסטודנטיות בכל מקצועות הבריאות

ואחת מכם, הנוטל חלק בהכשרות, להוות מודל  והיפות של בית החולים. ומכאן החשיבות של כל אחד

 . בטיםילחיקוי בשביל הסטודנטים, בכלל הה
 

במספר  הובלנו, שפורסם לאחרונה מדדי האיכות של משרד הבריאותח שנתי של "בדו :ארצית מצוינות

דקות למטופלים  90ביצוע צנתור תוך , בחשד לאוטם מוחי CTביצוע בדיקת  -בין העיקריים שבהם . תחומים בולטים

עומד ארצי הממוצע ה )כאשר 'ד עד קבלת טיפול בעמדת הטריאז"דקות מהגעה למלר 4, שהגיעו עם התקף לב

, ר קרן הולצמן"דסמנכ"לית לתודה  (. גם במחלקות הפנימיות אנו עומדים בשורת מדדים לאומיים.דקות 9 על

 לצוותי המחלקותו, ן מצוות האיכותיליעל אושר ולמיכאל גור, ובטיחות המטופל האיכותהאחראית על 

  שפועלים יחד להגיע למצויינות. 
 

הרב אברהם  מהגותו של (ח:נ"ה) מתוך שמונה קבצים -שהגיע אלי במקרה, ושהסכמתי איתו מיד  ואסיים בציטוט

  :יצחק הכהן קוק

ֹּפִּי ֶשל ָהעֹולָם ים ֶאת ַהי י ֶשיֵש בפנימיותה ֶשל ַהנְָשָמה". ,"ֵאין ַמְרגִּישִּ ֹּפִּ ָדה ֶשל י י ַהמִּ ם לְפִּ  כִּי אִּ

 

 שיהיה סוף שבוע יפה, בתוככם ומסביבכם,

                      

 בברכה,       

 

 ד״ר ענת אנגל       
 ילית המרכז הרפואמנכ״       


