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       משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי  
 
 

 צוות יקר, 
                                                                         

ללמוד על פעילות בית החולים בתקופת  , כדי, ניצן הורוביץשר הבריאותלסיור רשמי השבוע הגיע אלינו 

 שפתחנולחזק ולתמוך בצוותים הרפואיים שלנו. השר ביקר במחלקת הקורונה וכדי  הזינוק בתחלואה מאומיקרון 

של מחלקה פנימית ב' בניהולו של ד"ר ישראל  הרופאותצוות עם במתחם המחלקה פנימית ו'  מחדש 

. ליאת מור ,אחראית המחלקהאחות מ"מ  בניהולה שלסיעודי של מחלקה פנימית ו' הצוות הו גרינבלט

ות לגל כמו כן, השר הביע עניין וסקר את המצב במחלקות הפנימיות. במהלך הביקור דיברנו רבות על ההיערכ

האומיקרון נוכח העומסים והתרחישים הצפויים בעקבות עלייה במספר החולים והחולים קשה. הדגשתי בפני 

השר את הצורך המשמעותי בתקנים ובתקציבים נוספים על מנת שנוכל להעניק מענה ראוי למטופלינו בתקופת 

באופן אישי וקרא לצוותים שלנו  השר הודה עומס זו ועל מנת שנוכל להעניק מענה רפואי מיטבי גם בשגרה.

להתמודדות עם הגל  נערכתמערכת הבריאות לציבור ללכת להתחסן ולחסן את הילדים והדגיש כי 

, כאשר , קיצור הנחיות בידוד ועודלטיפול בקורונה רופותותחיסונים הנוכחי, הערכות הכוללת המשך 

 המטרה היא לחיות לצד הקורונה.

 

עילות שלנו והוכיחו בפועל כי אנחנו נמצאים אני מודה לצוותים שלנו אשר הציגו בפני שר הבריאות את הפ

. אנו ממשיכים להזמין את הציבור להגיע ולא לוותר על טיפולים לתרחישים עתידייםבשליטה מלאה וערוכים 

 לה שאינם קשורים בטיפול בקורונה תוך צמצום כניסת מלווים לאחד.ת. לכל מטופל.ת.חיוניים, גם כא

 

פרופ' ין היתר, ציינו אותו באמצעות כתבות בהן השתתף השנה . ב.תהישראלי .ההשבוע צוין יום הרופא

שלנו והראה את פנינו המקצועיות והאנושיות גם יחד. בהזדמנות זו אני  חיים דננברג, מנהל יחידת הצנתורים

פרופ' ג'יזל רוצה לומר מילה טובה לכלל הרופאות והרופאים שלנו ולצרף כאן מכתב נפלא שקיבלה השבוע 

המעיד על איכות הרפואה אצלנו בביה"ח. אני מאוד מבתה של מטופלת  מנהלת המחלקה פנימית ג'גודארד, 

 גאה בכן ובכם.

באמי   המסור  והרבה לטיפולך  הגדולה  את הערכתי  רוצה להביע  היום, אני  החל  ההרופא  "ביום 

בה   פוגשתביותר,   גבוהה  במסירות  בה  את מטפלת .רבות  שנים  אצלך כבר  מטופלתה

לבריאותה.  פנים מלא חן, אמפטיה ודאגה  סבר  עם  נעימה מאוד  תמיד  ותמיד  שנתיות  לביקורות

את הערכתי הרבה שאת תמיד זמינה לשיחות   ולהביע  חשוב לי לציין .קץ  אין  עד  סבלנות  עם  תמיד

על   ליבי  ומעומק  מאוד  אני זקוקה להדרכה או כאשר אמי אינה חשה בטוב. אני מודה לך כאשר  טלפון

 .לרופאה כמוך  שזכינו  אשרינו .ודאגה  ומלאת אמפטיה  ביותר  מקצועית  נהדרת  רופאה  היותך

 טובות". בשורות ורק שפע בריאות,  יקירייך  ולכל  לך  מאחלת

       

        סוף שבוע נעים לכם ולבני ביתכם,
 

          

 בברכה,         

 
 ד״ר ענת אנגל           

 ילית המרכז הרפואמנכ״           


