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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
                                                                                                                          

 

 צוות יקר,
 

ונשות הצוות לכל אנשי  מבקשת להודותאני ופת הקורונה, הגל הרביעי של מגאנו בעיצומו של 
אלא לכל החולים הפונים אלינו. לצערי אנחנו נותנים מענה לא רק לחולי הקורונה, כולכם –שלנו 

שהיה בעבר, אשר גורם לאנשים לוותר על  , כמו זהמתחילים לראות אפקט של פחד מהידבקות
. לכל מי שמתייעץ אתכם לפעמים במצבי חולי מתקדמים לבית החולים ל, והם מגיעיםאבחון וטיפו

 תרה על הכללים. עם הקפדה י בטוחהינו בית החולים מקום אפשר להשיב כי 
 

 בהתאם להנחיות. 30עובדות ועובדים מעל גיל  במנת החיסון השלישיתהתחלנו השבוע לחסן 
מימשו את עד כה מראים כי  בביה"ח נתוני ההתחסנות במנה השלישית. גם אני התחסנתי

אני מזמינה את כל עובדי ביה"ח אשר עומדים . מהצוות 40%להתחסן קרוב ל הזכות
, בהקדם החיסון השלישי לקבלולעמדת החיסונים שבמחלקת הילדים הישנה לגשת בקריטריונים 

לבוא להתחסן בחיסון  –מהעובדים  2%ואת מי שעדיין לא התחסן בכלל, ויש בודדים כאלה, 
 . , והנתונים מראים זאתמצילים חייםבטוחים והחיסונים . ראשון ושני

 
המודל הלאומי להערכת  במדדילביה"ח וולפסון  הצלחה גדולהעל  אני גאה ושמחה לעדכן

תודה והערכה  .2020-2021לשנת  100מתוך מקסימום של  96.46עם ציון של בטיחות הטיפול, 
, פרופ׳ רון שגיבבניהולו של  ובטיחות המטופללצוות היחידה לניהול סיכונים גדולה 

למאיר עזרן רפרנט  ,לאחות שירה שילה ולמזכירה תהילה אזורוב, למפקחת שרה ידידיה
על , ולרפרנטית ההנהלה לניהול סיכונים, ד"ר קרן הולצמן מחשובמערכות מידע ו

 העבודה המאומצת והמסורה לקידום בית החולים בתחום בטיחות המטופלים. 
 

, ובינתיים תעודכנו האיגרת תצא לפגרה קצרהלקראת סיום חופשת הקיץ ולפני החגים גם 
שימרו על עצמכם ועל היקרים בישיבות הערכת מצב, ובהודעות המגיעות אל כלל העובדים. 

גמת העלייה מקל בוי על שינבימים אלו לכם, וכולי תקווה כי הדיווחים הראשוניים המתקבלים 
  הקרוב. כאמור, אעדכן. בשבוע בכמות החולים הקשים, יתממשו לכדי עצירה והיפוך מגמה

 
"אני לא יודע מה יותר ערים של מטה:  -ולסוף השבוע, ציטוט מתוך הספר של שמעון אדף 

 "..שלון, או לחיות מתקווה זעירה אחת, לתקווה זעירה שניה.יגרוע, להשלים עם הכ
 

 

 ,ולבני ביתכם כםלמלא תקווה, סופשבוע 
 

     

      

 

 בברכה,         

 
 ד״ר ענת אנגל                                                                                                     

 ילית המרכז הרפואמנכ״                                                                                                     
 

  


