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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי          
 

                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

והמטה היו"ר חגית פאר, ואירחנו כאן את  נעמ"ת הארצי הנהלת ארגוןפתחנו את השבוע עם ביקור של 

ד"ר ג'וליה ברדה, מ על התהליך של האבחון והטיפול החדר האקוטיוקיבלנו סקירה איתן יחד ביקרנו  .שלה

מרכזת בכירה לתחום האלימות בבית , ויקי בסיןעו"סית מה, 4הממונה על הטיפול הרפואי בחדר 

נעמ"ת  . אני שמחה על שיתוף הפעולה שנוצר בינינו לבין ארגוןאח אחראי מיון, ניסימוב ומיעקב החולים

 על ההכרות שלהן עם בית החולים. ו

 

, ביחד עם של עיתון גלובסלעסקים ישראל בוועידת השבוע השתתפתי בפאנל של מערכת הבריאות 

. פרופ' זאב רוטשטיין, פרופ' נדב דוידוביץ, ד"ר דורית ניצן, ד"ר ענאן עבאסי ורות רלב"געמיתיי 

 . שמחתי לייצג את בי"חהקורונה משברכיצד צמחנו מ –התכנסנו לשיח חשוב ומשמעותי תחת הכותרת 

, ובין דבריי בכנס, ציינתי כי מערכת הבריאות חייבת להיות מתוקצבת במשאבים הנכונים. זהוולפסון בכנס 

, שיודעת להעניק את התמריצים הנכונים.  חזקה בריאות צריכים מערכת אךאנחנו יכולים להתמודד עם מגיפות 

שלמה כי למרות  אנחנו נכנסים לגל החמישי של הקורונה, והשבתי באמונהנשאלתי בין היתר, עם אילו כוחות 

הצוותים  –החזק של מערכת הבריאות  DNA-עדיין יש לנו כוח מאוד גדול והוא ההאתגר המשמעותי, 

שיתוף . ללא ספק, המוכשרים והמיומנים, וגם שיתוף הפעולה עם הרשויות שמהווה מכפיל כוח

 במשבר הקורונה.  ובמיוחדים עם ביה"ח מוכיח את עצמו, גם באופן שוטף -הפעולה של הערים חולון ובת

 

. אני מאחלת לו הצלחה רבה מנהל היחידה לטיפול נמרץ לבלוע מונה השבאשר  "ר יורי גלוזמןלדברכות 

 . ברמה הלאומית והבינלאומית ידום היחידהובטוחה שיביא מניסיונו הרב ומיכולותיו המקצועיות לק

 

פעולה אנדוסקופית לקיצור קיבה ללא חתכים. מדובר  במכון הגסטרו לראשונההשבוע בוצעה אצלנו 

ד"ר יחד עם , מנהל מכון הגסטרו פרופ' ערן ישראלי, ל ידיהמתבצעת ע לטיפול בהשמנת יתרבפעולה 

הרפואה  .נגינה יצחק, האחות הראשית במכוןשבראשו עומדת  של הצוות הסיעודי, וסיוע תומר גרינר

 . למען מטופלינו מעוררת גאווה פורצת הדרך שמתרחשת אצלנו בוולפסון

 

משאבי האנוש  מחלקתאשר מתגבשת בימים אלה ביוזמת  נבחרת הספורט שלנול מילה טובהולסיום 

ובאמצעותה אנו  הממשלתיים  . הנבחרת תתחרה בליגת המרכזים הרפואייםמילי איטחשל  הובלתהוב

 .שלנו יחד ופעילות חיים בריאאורח ממשיכים לקדם 

 

 לכן ולבני ביתכן.סוף שבוע נעים 

 
 

    

 

 

 

 בברכה,     

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       


