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                                                                                       ימשולחנה של מנכ״לית המרכז הרפוא          
 

 

 צוות יקר,

התחלת חיסון ועל התפשטות המגיפה מחד,  המעיד  1מעל בקה פת הקורונה ממשיכה להיות בכותרות, עם עליה במקדם ההדמג

להסברה בנושא הרחבת גילאי היעד לחיסונים התגייסו  .מאידך פההמג עצירת התפשטותלעזור בשיכול דבר  – ומעלה 5הילדים מגיל 

מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, ד"ר דיאנה טשר, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות  ן, בינרופאות מוולפסון

זאת  ומומחית לאלרגיה ואימונולוגיה ורופאה בכירה במחלקת ילדים, ד"ר עדי עובדיה. , ד"ר יסמין מאור במבוגרים

והחשיבות להשיב על שאלות ולהרגיע את החששות  פת הקורונהסון בהסברה בנושא התמודדות עם מגממקומו המרכזי של וולפ

רה מטעם בית החולים שלנו והצגת הפעילות בנושא. אני מודה מקרב לב לרבות מכן על השקעת הזמן והאנרגיה במשימה זו של הסב

 . המתקיימת בו
 

. במסגרת הכנס הרצו בו השתתפו עשרות טכנאיות הנשמה מכל בתי החולים בארץ הנשמהלכנס ארצי התקיים אצלנו   השבוע,

מנהל מערך החייאה, רוזמן, זיו ד"ר  מנהלת היח' לטיפול מיוחד בילוד, אורון,ענת ד"ר   – רופאות מובילות מבית החולים

לובה עוה"ד בנושאים שונים בהנשמה וכן , , מנהלת ט.נ ילדיםשיאון שרידרחלי וד"ר , מנהל מח' ריאות, פרוכטראורן  'פרופ

את הכנס שקיבל  שיזמה והובילה רונית שוורץ, מנהלת יחידת ההנשמהגב' תודה ל. בנושא סוגיות אתיות בהנשמה טחלוב

ואחראית על מקצועות בהנהלת בית החולים  מומחית במנהל רפואילד"ר עדי פריזן רביד, רופאה ומשובים מעולים 

    שליוותה וסייעה.הבריאות 
 

של היום  המדריכות הקליניות " –תחת הכותרת של הנהלת הסיעוד  'קלינייום בביה"ח ' כות בסיעוד ערכנו ימדרלמחווה כ

לדרך  ותשיוצא ותהחדש ריכותלמדטקס הענקת תעודות הוקרה התקיים גם  . במסגרת זאתאת הסיעוד של המחר" ותמעצב

ת בכירות, כאשר במסלול עצמו את ההדרכה הקלינית במרכז הרפואי וולפסון מובילות אחיות קליניו . עם מלוא המוטיבציהחדשה 

באירוע שנערך השנה התקיימה גם תחרות סרטוני טיק טוק תחת הכותרת "אני  לסיעוד. סטודנטיותבביה"ח מדי שנה אלפי  ותמתנס

מעניינים ברשת הטיק סרטון זה ואחרים . בקרוב תוכלו לראות ריאותהסרטון הזוכה הוא של מחלקת כאשר שלי"  והתלמידות

 טוק של ביה"ח. 
 

. במסגרת המרפאה, פרופ' נשים לעובדות ביה"חמרפאת , פתחנו מנהל אגף הנשים והיולדות, פרופ' ערן ויינרשל  ביוזמה

משפחה מדרגה ראשונה, בכל הקשור להריונות ולידה,  ותת הזוג של עובדי ביה"ח, גם לקרובויינר יעניק ייעוץ לעובדות ביה"ח ולבנו

ר יספקו מענה מהיר אש מומחיותמלווה את פרופ' ויינר צוות מקצועי של רופאות  ותשל היריון בסיכון. במרפאת העובדלרבות מצבים 

שלנו. על מנת לקבוע תור למרפאה ניתן ליצור קשר עם מזכירות אגף נשים ויולדות או לשלוח דוא"ל ישירות  העובדותומקיף לכלל 

 שלכן.בית החולים במטרה לדאוג לבריאות זה במסגרת השרות הניתן לעובדות אל פרופ' ויינר. 
 

מהפרעת פיברומיאלגיה  ותמכון הראומטולוגי הסובלה ותעבור מטופל שנבנתהייחודית סדנא ב אתכןלסיום, ברצוני לשתף 

(FM) –  שהועברה כאן במהלך שמונת השבועות האחרונים. בכאב מפושט ומכונה גם דאבת השרירהפרעת כאב כרונית שמאופיינת ,

 ותוחמדו ובבריאות הנפש. מטופלות רבותכות החיים מהפרעה זו פרט לכאבים הפיזיים היא פגיעה משמעותית באי פועל יוצא לסובלות

 נפשימתן מענה לטיפול ובמקביל  מושתת על טיפול נוגד כאב אלה ותהטיפול הרפואי הניתן למטופל. יהקוגניטיבתפקוד על ירידה ב

בשיתוף פעולה ו בניהולו של ד"ר אמיר דגן לראומטולוגיה ידההיח ,ותמטופלהמתוך הבנה רחבה של צרכי   ופעילות ספורטיבית.

שונות גישות חשיפה למיינדפולנס, דמיון מודרך, סדנת אשר כללה שבועיים מפגשים   8סדנא בת  העבירו,  הסוציאלירות הש עם

 עו"ס בכירה. ,רות לעבודה סוציאלית ורדה גחלבמנהלת הש ,זהבית שפיצר. את הסדנא הנחו ועוד יקוגניטיבבטיפול 
 

הנתונים האמיתיים אינם נגלים לציבור . 1999שלראשונה צוין בשנת  למניעת אלימות נגד נשיםלאומי -יום המאבק הביןהיום חל 

מטרת היום היא לעורר ולהגביר מודעות לנושא, להגביר חקיקה ואכיפה נגד וחלק רב ממקרי האלימות כלל אינו מדווח לרשויות. 

  .ת לדווח ולקבל עזרההאלימות בנשים, להגביר את הענישה וכמובן לעודד נשים החוות אלימו

 
 , ןביתכ בנותול ןסופשבוע נעים לכ
 

 

 אגרת זו נכתבה בלשון נקבה אך מופנית לכל המגדרים 

                               

 

 בברכה,   

                                  
                    ד"ר ענת אנגל           
 ילית המרכז הרפואמנכ״          

 


