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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

צוות יקר,
השבוע קיימנו פגישת עבודה עם שגריר בחריין בישראל ,חאלד יוסוף אל ג'לאמה ,והנספח של בחריין
בישראל ,סלמאן יוסוף אל מואלמה ,שלאחר ביקורם המוצלח בשבוע שעבר בוולפסון ,ביקשו להיפגש
ולקדם נושאים לשיתופי פעולה .בפגישה הציגו :מר אלון רויז  -מחקרים קליניים ופיתוח חדשנות .פרופ' רונן
רובינשטיין  -התפתחות הקרדיולוגיה בהווה ובעתיד .ד"ר אדם גולדשטיין  -ההכשרות והסיוע ההומניטרי
בכירורגיה ובטראומה .ד"ר אינגה שליו וגב' אורנה צבי  -את מפת הדרכים הבינלאומית בסיעוד.
עוד השבוע ,התקיים בביה"ח ביקור רשמי של סמנכ"ל התכנון במשרד הבריאות ,מר אורי גולדשטיין בהובלת
מר יניב פוגל המנהל האדמיניסטרטיבי .הביקור כלל הצגה של חזון ביה"ח ותכניות עבודה לשנים הקרובות
כמו גם סיור בבניין הילדים .ראש מנהל התכנון התרשם מאוד מהפעילות שלנו ,מהמקצועיות והחתירה למצוינות
ולהובלה .המילים החמות מגיעות לכם ולכן ,המשיכו כך.
נפגשנו השבוע גם עם גב' איילת גרינבאום ,סמנכ"לית בכירה לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות
ועם אנה לרנר-זכות ,מנהלת אגף לתכנון מדיניות במשרד הבריאות ,בנושא של בריאות יישובית ופעילות
מניעה וקידום בריאות עם הרשויות המקומיות ,כולל נטילת חלק בתוכנית שאושרה עם תקצוב לקידום בריאות
בחברה הערבית בתוך היישובים סביבנו.
במכון הגסטרו שבראשותו של פרופ' ערן ישראלי ,במסגרת היחידה לאנדוסקופיה פולשנית ,בוצעו במהלך
החודשים האחרונים פעולות רבות ומורכבות לניקוז דרכי המרה בחולים עם ממאירות לבלב ודרכי מרה .בין שאר
הפעולות ,בוצעה פעולה ייחודית וחדשנית לטיפול בחולים הסובלים מסרטן לבלב ומרה .הפעולה מבוצעת
על ידי החדרת צנתר ייעודי לאזור החסימה וביצוע צריבה של הגיד בעזרת גלי רדיו .פעולות אלה מבוצעות אצלנו
על ידי ד"ר תומר גרינר מנהל היחידה לאנדוסקופיה פולשנית ,וד"ר ורה דרייזין וצוות האחיות בראשות
נגינה יצחק ,האחות האחראית במכון הגסטרו .מרגש להיות מובילים בתחום!
כנס סוכרת ייחודי התקיים אתמול בהובלת ד"ר טל בן ארי ,מנהלת השרות לאנדוקרינולוגיה ילדים וצוות
המרפאה לטיפול בסוכרת סוג  1בילדים ומבוגרים צעירים .הכנס נערך למטופלים ובני משפחותיהם וניתנו
הרצאות מובילות בחידושים של טכנולוגיות טיפול וריפוי ,תזונה והקשר לקורונה וחיסונים .במהלך הכנס המטופלים
חלקו את מסע הסוכרת שלהם מזווית אישית.
ייצוג מכובד לוולפסון בכנס הטרנסי שנערך השבוע באוניברסיטת תל אביב .ד"ר דפנה שוחט בגון ,רופאה
בכירה ביחידת אנדוקרינולוגיה אצלנו ,בניהולה של ד"ר אורית טויטו ,ובמרפאת קשת להתאמה מגדרית,
הציגה את נושא הטיפולים ההורמונליים להתאמה מגדרית ,וד"ר דניאל טיירי ,מתמחה במחלקת מיילדות
וגניקולוגיה בניהולו של ד"ר ערן ויינר ,הציג את נושא הטיפולים הגניקולוגיים שחשובים לגברים טרנסים .זהו
כנס מקצועי מאד חשוב בתחום.
לפני סוף השבוע מעדכנת אתכם כי זהו סיומה של תקופה ותחילתה של תקופה חדשה שאנחנו מקוים שתמשך
זמן רב .היום חזרו פנימית ו' ופנימית ג' למחלקות הבית שלהן לאחר תקופה ארוכה של גל רביעי של מגפת
הקורונה בה התחלפו במיקומן .בהובלתן של סגנית מנהל אדמיניסטרטיבי גב' רחלי אסא ושל האחות
המפקחת לירן דבש ויחד עם מאמצי כל הצוותים של המחלקות ושל הלוגיסטיקה והאדמיניסטרציה
במהלך השבוע האחרון התאפשר המעבר החלק .וכפי שכתב ד"ר דורון מנחמי ,מנהל מחלקה פנימית ו'
לצוותים " :מעורר גאווה כיצד כולם נרתמו למשימה ,תודה רבה לכל מי שעסק ,ולמי שממשיך בהצלחות.
טוב לחזור למחוז חפצנו".
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