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                                                                                             משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי          

 עובדות ועובדים יקרים,

, כמו קודמתה, 2021גם בשנת  בסוף השבוע הזה ניכנס לשנה אזרחית חדשה, כשמלווים אותנו יעדים ואתגרים חדשים.

, עדיין ישנה ברקע התמודדות עם הנגיף, איום וריאנט 2022עם כניסתה של שנת ית הקורונה. בחז המשכנו ללחום

ותרופות חדשות שמקבלות האומיקרון מצד אחד, יחד עם תקווה גדולה מצד שני שמביא עמו החיסון כנגד הנגיף 

 אישור שימוש.

 

וותים המסורים בכל ענפי הצ גבורתהשנה האחרונה הוכיחה לנו עד כמה מערכת הבריאות בישראל חזקה וזאת בזכות 

הפעילות בבתי החולים. לצד זאת, אין ויכוח על כך שיש צורך אדיר בתוספת של משאבים ובהקצאת תקנים נוספים 

להעניק את הטיפול להמשיך, לשפר ודי לפעילותה של מערכת הבריאות, על מנת שניתן יהיה יאשר יהוו חמצן מי

 והמטופלים.  הטוב המהיר והמקצועי ביותר לכלל המטופלות

בינוי,  –ם קידום בית החולים בכל התחומים במהלך השנה החולפת, בהבוולפסון אני גאה בהישגים ובהצלחות שלנו 

והשתתפות  ה, הובלהמהשורה הראשונ אנשי צוותשיפוץ, המשך ההתחדשות, רכישת ציוד רפואי חדש ומתקדם, גיוס 

רים עם מובילי במחקרים רפואיים פורצי דרך, שיתופי פעולה עם הערים השכנות ועם מוסדות אקדמיים, חיזוק הקש

בעלי תפקידים רשמיים במערכת הבריאות, בממשלה ובכנסת, שגרירים ממדינות זרות ועוד. דעה ובהם מנהיגים ו

בישראל. אנו ממשיכים להעניק מהידע שלנו בקהילה הובלנו ואנו ממשיכים להוביל את הטיפול בחולי הקורונה 

מתנדבות ומתנדבים בכל המחלקות.  במסגרת של הרצאות וכנסים. אנו מעניקים בית חם ומקום לביטוי ומימוש למאות

 .והכרה ציבורית ועולמיתזכינו במגוון פרסים ואותות, 

אני מצרפת כאן סרטון קצר שמסכם . 2021בשנת  העשייה שלנו בבית החוליםו הפעילות איגרת זו למעשה מסכמת את

כל אחת ואחד מכם בגאווה מקצועית ואישית  אני בטוחה שסרטון זה ימלא. במרכז הרפואי וולפסון 2021שנת  את

שנה הבאה נמשיך ונחזק את המקצועיות וההצלחה שלנו בכל גם ברבה. ההצלחה היא של כולנו ואין לי כל ספק כי 

  https://youtu.be/mhWGvjC6qV4  לים.התחומים בהם אנו פוע

לא יכולנו להגיע לאן שהגענו  ולבנות ובני המשפחות התומכים בכם, בלעדיכםהעובדות והעובדים תודה גדולה לכם, 

 . האוכלוסיה, ולכל אחת ואחת מכם יש חלק במסע החשוב שאנחנו עושים למען בריאות עד כה

 שנה אזרחית נפלאה לכולנו,

 

 בברכה,             

 
 ד״ר ענת אנגל                 

 ילית המרכז הרפואמנכ״                 
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