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 עובדי ועובדות וולפסון היקרים/ות, 

 
תוצאות לאור גאה בכולכם,  אני מאדבידוד ותחלואת אנשי צוות.  בנתונימשרד הבריאות עדכן  השבוע

מחשיפה  רובם ככולם כתוצאהבבידוד,  בלבדאנשי צוות  17 נמצאים נכון להיום. בנושאטובות מאד 
פעילות  משקפות תוצאות אלואנשי צוות מאומתים לקורונה.  בכלללמאומתים מחוץ לבית החולים, ואין 

 תזכורת .לטפל בחוליםכדי לאפשר את היכולת המיטבית שלנו , הנחיות המיגון מאומצת של כולנו לעבוד לפי
במיגון בטיפול  , השתמשוהקפידו על שימוש במסכה ע״י הצוות, חולים ומבקרים: בית החוליםב,  להנחיות

. מגן פנים, כפפות95N , -אינטובציה/אקסטובציה: חלוק, מסכה)בחשודים/חשופים בהתאם להנחיות המיגון 
יש לבצע  -  N95לפני שימוש במסכה . פעמי, כפפותחלוק, מסיכה כירורגית, משקף רב  פעולה יוצרת התזה: 

-  בתחבורה ציבורית או בנסיעה המשותפת ברכב עם עמית, נסיעות: מחוץ לבית החולים. (בדיקת אטימות
נוסעים  2פרטי: עד  ברכב, טובוס או הרכבתחיטוי ידיים ביציאה מהאו, על עטית מסכה ושמירת ריחוק פידוהק

מנע מהתקהלויות באולמות ילהמשתתפים, ובמיוחד  50 -מעל ל באירועיםמומלץ לא להשתתף . עם חלון פתוח
במידה והולכים לחדר כושר: שמירה על ריחוק של  ;מומלץ תמיד! יש להעדיף במקומות פתוחים  :כושר. סגורים

מפגש עם . זמןולאחר שימוש, עטיית מסכה כל המטר, חיטוי ידיים אחרי כל מכשיר, חיטוי של המכשיר לפני  2
הקפידו שבני המשפחה . מטר ועטיית מסכות 2מור על ריחוק כאשר נפגשים לש: מבוגרים או חולים כרוניים

 והאנשים הקרובים אליכם ישמרו על כללי המיגון.
 

למבצע  לסיירת הקורונה של עיריית בת יםנציגים מההנהלה הצטרפו ביום שני האחרון ובאותו נושא, 
פגש את תושבי בת ים ברחבי העיר והדגיש בפניהם  ביה"חנרחב. צוות משולב של העירייה יחד עם צוות  הסברה

  .ה המשמעותית בתחלואה הכללית ובבת יםיית מסכות ושמירה על ההנחיות לאור העלייאת החשיבות בעט
 

חברת  .לחולים בקורונה ,למתן תכשיר של נוגדנים היפראימונים ממחלימים למחקר קלינימצטרפים אנו 
 אנו בין הראשונים בעולם .ואלו ניתנים לחולים במצב בינוני ,פלסמה את הנוגדניםמזקקת ממנות  'קמהדע'

וולפסון נמצא  ., יחד עם עוד ארבעה מרכזים בארץד"ר יסמין מאור , בהובלתה שלהמצטרפים למחקר זה
  .ולנוגאווה לכ. המחקר והטיפול בכל הקשור לקורונהכעת בחזית 

 
במסגרת  תנועה ניתוח משמר; בביה"ח למטופלינומעתה באופן בלעדי שאנו מעניקים  ניתפרוצדורה חדש

המספק מענה מיטבי במצבים של  ,מדובר בניתוח חדשני. ופדיהשבמחלקת אורת יחידת כף הרגל והקרסול
שימוש . בניתוח נעשה גנוטד"ר גיל , ואת הכנסתו לוולפסון מוביל שחיקה במפרק האצבע הגדולה בכף הרגל

, אשר במקביל מפחית את הכאב בכף הרגל באופן משמעותי. מדובר בניתוח עם אחוזי תנועה-משתל משמרב
 הצלחה גבוהים ביותר, ושביעות הרצון של המטופלים גבוהה במיוחד. 

 
באמצעות  . זאת,יקלית חדשנית לשיפור חווית המטופלסאפליקציה מו אנחנו משיקים בביה"חלראשונה 

 ,האונקולוגילמכון הו 'פנימית ומחלקת השתתפות הפיילוט באנו יוצאים כעת ל .יקה מותאמת אישיתסמו
מנהלת  ,שירי ויזינגר, בסיעוד ש"מרכזת חת ,שושי פרידמן, חדשנותהמתאמת  ,עינת וולף בתיאום ובליווי של

אחות ה, עידית שור ;מומחיות לטיפול תומךאחיות  ,חנה מוסקוביץ ופנינה עמרני, השיווק וחווית המטופל
מאחלת הצלחה רבה, . האונקולוגילמכון באחראית האחות ה, עופרה רביזדהו  ,'ת ויפנימבמחלקה אחראית ה

 וכל הכבוד על היוזמה החשובה. 
 

. בביה"ח תכנית להעשרת מנהלים מסקטור מנהל ומשק ופארה רפואיהשבוע הסתיים מחזור ראשון של 
 ארגוניים. -התכנים המועברים בה, הנם על ידי גורמים מקצועיים פנים הוא בכך שעיקר התכניתייחודה של 

מבצע מניהוליים בדגש על היבטים חשובה המנהל האדמיניסטרטיבי, הרצאה , יניב פוגלהעביר , במפגש הסיום
ים לפיתוח ארגוני , כחלק מאסטרטגיית בית החולמחזור שני עתיד להיפתח באוקטובר. כמודל מנהיגותיאנטבה 

 של עובדים ומנהלים באופן מתמיד ומובנה.
 

 .משפחותיכם ולבני לכם ,ושקט נעים שבוע סוף

 
 בברכה,

 
 ר ענת אנגל״ד

 לית המרכז הרפואי״מנכ


