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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

צוות יקר,
ברכות חמות לרופאים לרגל קבלת המינויים החדשים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב .ד"ר
שגיא אסא ,על מינוי לחבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קליני בתחום הפדיאטריה .לד"ר חגי דקל,
על מינוי לחבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קליני בתחום הקרדיולוגיה .לד"ר מנחם זינגר ,על מינוי
לחבר הוראה בדרגת מרצה קליני בתחום האורתופדיה ,ולד"ר יצחק שרעבי ,על מינוי לחבר הוראה
בדרגת מרצה קליני בתחום הקרדיולוגיה .אנחנו פעילים מאד בפקולטה לרפואה ולשמחתי בשנים
האחרונות הפקולטה מכירה בחשיבות פעילות זו של רופאי וולפסון ומעניקה קידום אקדמי בהיקפים שהולכים
וגדלים.
מעדכנת כי רבים מהמטופלים.ות שלנו ובני משפחותיהם.ן מכירים תודה לצוותים המטפלים ביחידות
השונות .בכדי לאפשר להם לתת משוב חיובי בצורה נגישה ,תלינו לוחות תודה מעוצבים ,על גביהם גלויית
הכרת תודה וכן קוד  QRלסריקה של טופס דיגיטלי למילוי עצמי .אנו פוגשים כל יום מטופלים.ות
המבקשים לומר תודה על איכות הטיפול ,המסירות והמקצועיות וכן על היחס האישי שקיבלו במהלך ביקורם
במרכז הרפואי .המילים החמות הללו מרגשות ומעניקות כוח לכולנו להמשיך .לאחרונה עלתה גם מצגת עם
ציטוטים יפים של מכתבי תודה רבים שקיבלנו והיא מוקרנת באחד המסכים בלובי  -מומלץ להציץ בה מידי
פעם .היא מרחיבה את הלב" .רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה "...אומר השיר ,ואכן לפעמים זה כל
מה שמטפלים וגם מטופלים צריכים כדי להרגיש טוב יותר.
בנושא חדשנות רפואית על המפה הבינלאומית :ד"ר עמית דותן ,מנהל היחידה לכף רגל סוכרתית ,יקיים
בסוף החודש שני ניתוחי החלפת קרסול ייחודיים ,בהובלת מנתח מומחה מחו"ל ,בעל ניסיון רב בביצוע
פרוצדורה זו .בעקבות זאת ,מנתחים מרחבי הארץ בתחום הביעו רצון להגיע לבית החולים ולצפות בניתוח.
בעקבות מתקפת הסייבר שהחלה אתמול על בית החולים הלל יפה אנחנו פועלים על פי הנחיות משרד
הבריאות וההנחיות הפנימיות של מחלקת מחשוב – אבטחת מידע וסייבר אצלנו .זה הזמן לרענן ולהזכיר שוב
לכולם שכל מייל חשוד עם לינק או הודעה שלא נראה לכם מוכרים יש להעביר אל אבטחת המידע אצלנו,
להיות מאד עירניים לכל שינוי שנראה לכם מוזר או חשוד בעולם הדיגיטלי שסובב אתכם ,ולדווח
על כך.
אפשר לחוש אופטימיות לאור מגמת הגל הרביעי של מגפת הקורונה שנמצא בדעיכה .מספר החולים
ומספר החולים הקשים יורד בהדרגה ואנו לקראת חזרה לשגרה טובה .אין בינינו מי שיודע לנבא האם יהיו
גלים נוספים ומה תהיה עוצמתם אך אנו ערוכים לכל תרחיש .בהזדמנות זו אני מזכירה לכם כי אנו נכנסים
לעונת החורף ,והתחלנו לחסן את עובדי בית החולים נגד שפעת .אנא דאגו להתחסן .בניגוד לשנה
שעברה ,השנה כבר יש דיווחים על תחלואת שפעת בארץ ,ועלינו להגן על המטופלים שלנו מפניה ,וגם על
עצמנו.
אני שמחה לבשר כי שעות 'הדלת הפתוחה' חוזרות בחודש הבא ,לפגישה עמי ללא תיאום מועד מראש לכל
המעוניינים .הודעה עם הפרטים תצא בנפרד.
סופשבוע נעים לכם.ן ולבני ביתכם.ן,

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

