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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

                                                                                                                          

 צוות יקר,

 
, אשר סיכם את הביקור במילים: עיסאווי פריג'מר , יהשר לשיתוף פעולה אזורהשבוע התקיים אצלנו ביקור רשמי של 

השר ביקר ביחידה לטיפול  .ת"עזרה רפואי להעניקוולעזור  לתת, שמונעים אך ורק מתוך רצון אנשים מדהימים"פגשתי 
  ה.שייה הנפלאנמרץ ילדים בבית החולים החדש ובמרפאה לקרדיולוגית ילדים ובירך את הצוותים הרפואיים על הע

 למרות השנה המאתגרת במיוחדביחד עם שותפינו מעמותת "הצל לבו של ילד", וסיפרנו כי לארח את השר שמחנו 
פ אזורי ועם הצל ליבו של ילד "שיתוף הפעולה שלנו כאן בוולפסון עם המשרד לשת. המשכנו להציל ילדים מכל העולם
 רבים. של ילדיםהוביל לזה שהצלחנו להציל חיים 

 
, HealthILידי  חדש לניהול חדשנות והערכת טכנולוגיות בארגוני בריאות אשר הושק רשמית על יאני גאה לשתף ולהציג כל

. מדובר בכלי המאפשר הערכת רלוונטיות והתאמה של אורנית כהן ד"רבניהולה של  חדשנותמחקר ו רשות ה שלביוזמ
ות הזנק עבור צרכי הארגון שלנו. הכלי הזה מאפשר יעילות בבחירת השותפים שלנו בבואנו לבצע בחירות טכנולוגיות חבר

לשלל מטרות בתוך הארגון. הכלי פותח על בסיס מחקר מעמיק של תהליכי הערכה בארץ ובעולם ובשותפות עם ארגוני 
ביה"ח ואנו מאמינים שיאפשר לכולנו שיתופי פעולה בריאות נוספים. בקרוב נשתף עמכם גישה לשימוש בו במחשבי 

 איכותיים וקיצור משמעותי של תהליכי העבודה. 
 

גם  . ביה"ס לסיעוד הובילשליוה אינגד"ר ה"ס לסיעוד שלנו שבניהולה של גאווה גדולה הודות להישג ארצי בולט של בי
 . מאה -  בציון עור האחיות בישראל וזכהלהעלאת שי מודל התמרוץבמהלך השנה החולפת ובהצטיינות יתרה את 

 אני מאחלת לצוות ביה"ס המשך הובלה והצלחה בהכשרת דור העתיד של האחים והאחיות בישראל. 
 

על פועלן של ר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, כון גרטנר לחקקיבלנו השבוע מכתב הוקרה והערכה מממילה טובה. 
אשר פועלות ללא לאות יום ולילה על מנת להזין את נתוני  ילנה יוסיפובגב' ו אודליה הללגב' מתאמות הטראומה בביה"ח 

מות המדויקת והמסורה לא ניתן היה לקיים מפעל כה חשוב. לרשדע הלאומי. ללא עבודתן המקצועית, הנפגעים במערך המי
 הטראומה תרומה ישירה להצלת חיים בישראל ועל כך נתונה תודתי והערכת הנהלת ביה"ח. המשיכו כך. 

 
 תקמחלד"ר קרנר משמש כרופא בכיר ב. הנשים והיולדותכסגן מנהל מחלקת הן אשר נבחר לכ לד"ר רם קרנרברכות 

יה אנדוסקופית גינקולוגית. עם הניסיון והוותק הרב והוא מוביל את התחום של כירורג 2008משנת הנשים והיולדות אצלנו 
, שנמצאת הקמחלהבהצלחת ציר חשוב שצבר, ביחד עם הידע המקצועי והיכולות האישיות, אני בטוחה שד"ר קרנר מהווה 

 בתחום.בשורה הראשונה 
 
 

 סוף שבוע נעים לכן ולבני ביתכן.
 

 בברכה,    

 

                       
 ד״ר ענת אנגל    
 ילית המרכז הרפואמנכ״    
 
 
 


