משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
 11ביוני 2020
ע ובדי ועובדות וולפסון היקרים/ות,
אתמול הושק תואר ראשון ייחודי מסוגו בלימודי קדם רפואה – "טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה"  ,ביוזמת
המכון הטכנולוגי בחולון ( )HITובמעמד שר ההשכלה הגבוהה מר זאב אלקין .אני שמחה על השותפות
של וולפסון עם תכנית פורצת הדרך הזו ,שמהווה נדבך חיוני להכשרת מקצועות הבריאות העתידיים ,ומודה
לפרופ' יאיר למפל על החיבור שיצר בין וולפסון לבין המכון הטכנולוגי בחולון .במקביל החל שיתוף הפעולה
של  HITעם מכון הדימות ,בניהולו של ד"ר זלמן יצחקוב ,ואתמול התארחו אצלנו  27סטודנטיות לעיצוב
תעשייתי ללמוד קורס על עיצוב מכון דימות בבית חולים.
תאגיד הבריאות של המרכז הרפואי מקדם בימים אלה שיתופי פעולה במסגרת של לא פחות מאשר  25יוזמות
מחקריות הנוגעות לפנדמיית הקורונה .ביניהן ,מתבצע מחקר משותף בהובלת ד"ר יסמין מאור ,מנהלת
היחידה למחלות זיהומיות בביה"ח ,יחד עם חברת  BioBeatטכנולוגיות ,לניתוח נתונים שנאספו בקרב חולי
קורונה שהתאשפזו אצלנו בוולפסון .במסגרת שיתוף הפעולה ,יוצלבו הנתונים הקליניים שנאספו בביה"ח עם
נתוני הניטור שנאספו על ידי מכשירי הניטור הלבישים והאלחוטיים של  BioBeatבהם השתמשו במהלך תקופת
האשפוז ,וינותחו תוך שימוש בכלים מתקדמים לניתוח נתוני עתק ( )Big Dataשהחברה פיתחה .גם צוות המעבדה
המיקרוביולוגית בהנהלת אורנה שוורץ שותף בחודשים האחרונים לקידום מיזמים חדשים עם חברות הזנק
ישראליות המפתחות כלים לגילוי נגיף הקורונה .זה הזמן להודות לרכזת וועדת הלסינקי מיכל דה וולף ,ליו"ר
הוועדה פרופ' חוליו ווינשטיין ,לחברי הוועדה ולמנהלת הרשות למחקר וחדשנות אורנית כהן.
בשבוע שעבר התקיימה אצלנו בביה"ח חתונה מרגשת של בנו של מטופל אונקולוגי ,המאושפז במחלקה
פנימית ה' על ערש דווי .הצוות הרפואי ,הסיעודי והלוגיסטי התגייס במהירות רבה ,במקצועיות ובחמלה,
על מנת לארגן אירוע מכובד ולאפשר לבן להינשא לבחירת ליבו כאשר לצדו אביו החולה .אני מבקשת לציין
לטובה את הצוות האדמיניסטרטיבי שלנו שפעל להצלחת האירוע :ליאור אבו ,סגן מנהל אדמיניסטרטיבי,
ואת; עוזי לוי מנהל הגן החצר והאירועים ,ולצוותים של פנימית ה' והמכון האונקולוגי ,לחברי פורום
אירועים ,שהיו חלק מהקהל שליווה את החתן לחתונה .ללא ספק ,הצגנו את פנינו האנושיות והיפות.
באחרונה הותקנה עמדה לחלוקת כסאות גלגלים למטופלים בכניסה לחדר המיון ,באמצעות כרטיס
אשראי .זאת ,כחלק מהאסטרטגיה של וולפסון להפוך את חווית המטופל והמלווים לקלה יותר ,נגישה יותר,
ונעימה יותר.
ברכות לאורנה שוורץ אשר מונתה באחרונה למנהלת אגף המעבדות בוולפסון .לאחר שהוכיחה מקצועיות
ומסירות בלתי מתפשרת ובמיוחד בתקופת שיא התפרצות הקורונה .אין ספק כי היא תוביל את אגף המעבדות
שלנו אל השלב הבא .מאחלים הצלחה רבה.
סופשבוע נעים ורגוע ,לכם ולבני משפחותיכם.

בברכה,
ד״ר ענת אנגל
מנכ״לית המרכז הרפואי

