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 ,ים.ותיקר נשות ואנשי צוות

בינוני כמחציתם במצב  – חולי קורונה בבית החוליםעם למעלה ממאה הגל החמישי אנו נמצאים בשיאו של 
ההערכות השונות  .במתחם נוירולוגיה מחלקת קורונה שלישית , מה שמביא לכך שאנחנו פותחיםקשה וקריטי

בעולם, ולאחר מכן אנו מדברות על הגעה לשיא הגל בשבוע הבא וצפי לדעיכתו, כפי שרואים במדינות שונות 
עם זאת, יש הרבה אנשי מצפים למספר שבועות של דעיכת העומס של תחלואת הקורונה גם בבתי החולים. 

צוות בבידוד, ולכן חשוב לי להדגיש את הערכתי לצוותים שעובדים ונושאים בנטל כאן, ולשלוח 
 .ברכת החלמה מלאה לחולים ולחולות בבית, בתקווה שתשובו אלינו במהרה

 
 

 דגן, הגיע השבוע לביקור וראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות, ד"ר דוד
אצלנו בביה"ח וולפסון במטרה לראות מקרוב את פעילותנו בתקופה זו ולחזק את הצוותים הרפואיים  רשמי

שלנו ואת כלל הצוותים של ביה"ח בשיאו של גל הקורונה הנוכחי. ראש החטיבה ביקר במחלקות הקורונה שלנו 
 עיות שראה בשטח.לנוכח המסירות והמקצו והערכה עמוקה והתרשמותובבית החולים החדש לילדים והביע 

 
 

שהיא מהחדשות  אצלנו, התאוששות החדשה שמחה ובעיקר מתרגשת לבשר על פתיחת יחידת
לתחושת טיפול מקצועי מת רבות זו תור יחידהבארץ. ללא ספק, פתיחת בציוד מתקדם והמאובזרות ביותר 

 כולם,  ושל הצוותים פחותהמנותחים והמנותחות אצלנו בחדר ניתוח כללי, של המששל  ואיכותי, ולשביעות רצון
יחידת ההתאוששות החדשה שנפתחה הינה  ומסייעת לנו במשימה להעניק את הרפואה הטובה ביותר.

גשם בזכות הגשמה של חלום רב שנים של צוותי הרדמה, חדר ניתוח והתאוששות, והחלום הזה הו
יחד עם נחישות  ,ינלוףגב' זרה שטי ,יני ושל אחות אחראית התאוששות'זיההתמדה של ד"ר נוגזר ר

ואנשיו, שעבדו ללא ללאות לתת למטופלים ומטופלות  המנהל האדמיניסטרטיבי ,רבה של יניב פוגל
, שחלומות מתגשמיםעוד הוכחה לכך  שיוצאים.ות מניתוח, מענה ברמה בינלאומית של טיפול נמרץ.

 ושאסור להפסיק לחלום.
 
 

 פיתוחוה ההתחדשות תנופתמחלקת אף אוזן גרון שלנו התחדשה השבוע בריהוט חדש ואנו ממשיכים את 
מתוך הערך של חווית המטופל.ת שלפיו סביבת המטופל.ת היא חלק חשוב בריפוי , בכל בית החולים

 (.healing spacesובהחלמה )
 
 

מבחן הוא זכיה ב, ד"ר זלמן יצחקובהדימות שלנו בניהולו של  מכון ושלעוד הישג חשוב למרכז הרפואי וולפסון 
פיתוח והטמעת טכנולוגיות דיגיטליות ל , חטיבת חדשנות דיגיטלית ומחקר,משרד הבריאותשל תמיכה 

פרויקט זה יאפשר מסע מטופל.ת שהוא . בהיקף של כמיליון שקלים -בתחום האבחון, הטיפול והשירות 
 מגעים מיותרים בדרך לבדיקות. מאחלת בהצלחה ביישום הפרויקט. ( ויחסוך הרבהlean"רזה" )

 
ממי שהייתה סמנכ"לית רפואה בהנהלת המרכז  נפרדת היום אניברגשות מעורבים ובהערכה רבה לסיום, 

לד"ר עדי ומאחלת בהצלחה ועשייה פורה ומהנה,   ,ד"ר איריס קלירסהרפואי בשלוש וחצי השנים האחרונות, 
 רפואה הנכנסת )בפועל(.  פריזן סמנכ"לית

 
 

 .משפחתכם.ן ורק בריאותן ולם.סוף שבוע נעים לכ
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 ד״ר ענת אנגל
 מנכ״לית המרכז הרפואי


