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 עובדי ועובדות וולפסון היקרים/ות, 

 

לכל צוותי בית החולים. תקופה שבה, לצד פעילות של שגרת בית חולים  תקופה מאתגרת מאודלאנו נכנסים 

אנחנו נותנים מענה לחולים עם קורונה שמתאשפזים במחלקת קורונה ומספרם הולך ומענה לכלל מטופלינו, 

צפויה להמשך לפחות עוד חצי שנה, בתקווה שימצא חיסון ויתחיל ייצור  חיים לצד קורונהועולה. תקופה זו של 

הם מורכבים, דורשים לצד הקורונה ועבודה חיים חרי שלו, או טיפול רפואי אחר,  ולכן עלינו להבין ולהטמיע שמס

מאיתנו לשמר אנרגיות, להמשיך לשמור על כללי הריחוק החברתי, ולתת מענה מיטבי לכל הפונים אלינו 

במחלקת קורונה מעתה ואילך  לוולפסון. בהזדמנות זאת אני רוצה לברך את הצוות שהתנדב לנהל את הטיפול

אחות אחראית מחלקת למנהל מחלקת קורונה, וגב' רוזה מורדכייב,  שמונהד"ר אהרון בולשינסקי  –

שעשו , אוגלבולפנימית ד' ולמנהלת המחלקה ד"ר משבי מרגריטה ואח אחראי מר אודי , ולהודות ריאות

 !הערכה לרוח ההתנדבות שלכםאנו מלאי  .ים אחרונים ועד לרגעים אלו ממשזאת בחודש

 

סגן שר מ מפגש פרידה רשמי, יניב פוגלביחד עם המנהל האדמיניסטרטיבי של ביה"ח,  קיימתיבשבוע שעבר 

למען קידום המרכז  והודנו לו על כהונתו ועל פעילות מפגש. במהלך היעקב ליצמן, הרב הבריאות היוצא

 במהלך הקדנציה שלו. לרבות ניתוב תקציבי שיפוץ למחלקות ויחידות בביה"ח הרפואי וולפסון, 

הצלחה במשימתו המאתגרת , איחלתי לו יולי אדלשטיין, עם שר הבריאות הנכנס במקביל, קיימתי שיחה

 במרכז הרפואי וולפסון. בקרוב כי נתאם ביקור יכמנו בתקופה זו, וסמיוחד ב –כמוביל תחום הבריאות בישראל 

 

לממונה בטיחות של המשרד להגנת הסביבה. אני מבקשת להודות  עברנו בהצלחה ביקורת קרינההשבוע 

לרפואה גרעינית , לצוות המכון שולה קלמן גב' ,והטכנאית הראשית במכון לרפואה גרעינית קרינה מוסדית

ולצוותים הלוגיסטיים אשר פועלים במשך כל השנה על מנת לשמור באופן קפדני על הנהלים והתקנים 

 המחמירים. 

 

כירורגיה מחלקה מנהלת  ,ד"ר קטי דייןיחד עם  , מוביל בימים אלהמכון הגסטרו, מנהל יפרופ' ערן ישראל

ממקור שומן, כטיפול  טיפול חדשני להשתלה של תאי גזע -ממערך הכירורגיות  איסחקובד"ר ארקדי ו ב'

אנו בין המרכזים הרפואיים הראשונים בארץ להעניק טיפול זה, והוא  בפיסטולות בקרב חולים עם מחלת קרוהן.

 הוביל מחקר מקיף בנושא. כל הכבוד ובהצלחה.  יניתן אצלנו לאחר שפרופ' ישראל

 

 סוף שבוע נעים ושקט, לכם ולבני משפחותיכם.

 

 

           

 בברכה,          

 
 ר ענת אנגל״ד

 לית המרכז הרפואי״מנכ


