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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

                                                                                                                          

 ,צוות יקר

את נאומו בתחילת מושב החורף  פותחראש הממשלה נפתלי בנט, התמלאתי גאווה לראות ולשמוע את 
 :תחילת נאומומצורף הלינק ל.  לפסוןשל הכנסת באזכור של בית החולים וו

https://twitter.com/naftalibennett/status/1445298367119118341?t=8QusF4uP1JM9YD89hfoaug&s=08 

כולנו שאנחנו כה אוהבים וגאים בעשייה המצויינת ש, שבית החולים שלנואין ספק שהדבר מחזק את העובדה 
וזאת , ושל הציבור מנהיגים רבים, מדינהשל ראשי ההחיובית נמצא סופסוף גם בתפיסה התודעתית , בועושים 

גם  כאן בוולפסון צריכיםהמצויינות והעשייה  .על כךוהמאומצת שנעשית לספר  בזכות הפעילות הרבה
ערך המוסף של בית יבינו מה ה, ובני משפחתם כדי שיותר ויותר מטופליםלהישמע ולהיראות 

והרושם , ויבחרו בנו שאנחנו מעניקים לה שירותים רפואיים בשגרה ובחירום הלאוכלוסייהחולים 
 .שלי הוא שאנחנו בדרך הנכונה

מהותי מבחינת שירות ואיכות עבודת הצוות שלנו עם הצוותים של ארגוני חירום והצלה היא נושא 
במחלקה לרפואה דחופה חנכנו חדר חדש השבוע . במסגרת חיזוק עבודת צוות זו הטיפול הרפואי

. כעת אנו מעניקים להם ארגוני החירום וההצלה מטרתו לחזק את הקשר של בית החולים עם צוותיש
שתייה חמה וקרה ואזור למנוחה קלה. מטרתנו היא להעניק את השירות  פינתשירות הכולל איסוף ציוד חיוני, 

הרפואי המקצועי, המהיר, האנושי והטוב ביותר לכל תושבי האזור ומחוצה לו. אנו ממשיכים להתקדם במסגרת 
לד"ר אנדרי שופן , הטראומהיח' אדם גולדשטיין מנהל היעד החשוב הזה. תודה לצוותי חדר המיון, לד"ר 

שפעלו לפתיחת  נווכמובן לצוותים הלוגיסטיים של, המלר"דמנהלן , לצביקה נוילנדר, לר"דמנהל המ
 החדר.

  
 

. בכל שנה אנו עולים בהדרגה לרופאים הכי טובים 'פורבס'ברכות לרופאינו אשר נבחרו השנה ברשימת 
הכבוד הוא עם מספר הרופאים והרופאות המופיעים ברשימה ומטרתנו היא להמשיך ולהרחיב את הרשימה. 

אישי והגאווה היא של כולנו בבית החולים, וככל שיותר רופאים מצטרפים לרשימה כך כל בית החולים נתפס 
 כמוביל.

 
וזעזוע עם פרסום חשדות קשים לגבי רופא אצלנו. אנחנו  הפתעה, טלטלהלת השבוע רבים מאיתנו חוו בתחי

כי , לכל אחד ואחתחשוב לי להזכיר במקביל תקשורת תוך שמירה על צנעת הפרט והחוק. מגיבים לפניות מה
, ותלונות שמועברות אליה הממונה על הטרדות מיניות, אורנה שוורץ אצל דיסקרטית לתלונותיש כתובת 

 .נציבותאגף הממונה על הטרדות מיניות ב מטופלות ישירות מול
 

 עם זכייתו ,, פרופ' רונן רובינשטייןהמכון הקרדיולוגימנהל כבוד גדול מאד הביא לוולפסון ולסיום, 
של האיגוד הקרדיולוגי. מדובר  68-מסגרת הכינוס השנתי הבבקרדיולוגיה  היוקרתי פרס מירובסקיב

  ו.וזוהי גאווה ענקית לביה"ח שלניה בפרס היוקרתי ביותר בתחום הקרדיולוג
 
 

 סופשבוע נעים, לכם.ן ולבני ביתכם.ן,
 

 

 בברכה,     
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 ילית המרכז הרפואמנכ״       
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