
        לית המרכז הרפואי״חנה של מנכלמשו

    

 

 

 2020 באוגוסט 13

 

 עובדי ועובדות וולפסון היקרים/ות, 

 

בימים אלו אנחנו עוסקים בפיתוח הכשרות של אנשי צוות לטיפול במגפת הקורונה על כל 
 דנה ברכה האחראית על פיתוח ארגוני במשאבי אנושבטיה. את ההכשרות מובילה יה

כדי לייצר מוכנות מקסימלית למטרה , מרכזת חת"ש בסיעוד, שושי פרידמןיחד עם 
 הלאומית והיא יכולת טיפול מיטבית בחולים המאושפזים עם קורונה.

 
טף ובמקביל פועלים לקידום עם המאמץ המרוכז לטיפול בחולים עם קורונה אנחנו באופן שו

יחד עם עמותת הצל ליבו של ילד ערכנו בית החולים לטובת המטופלים. במסגרת ראייה זו 
וכן לחשוב על , כדי לקדם את נושא ניתוחי לב ילדיםפגישה עם שר החוץ גבי אשכנזי 

ר ציאני יודעת שיש מחלקות נוספות שמעוניינות לי. שיתופי פעולה נוספים בתחומים אחרים
 . פלטפורמה הומניטרית גלובלית ואני מקווה שזו הייתה תחילתה של הדרך לבנות אחת כזו

 
קיבלנו את נתוני ההתחסנות השנתיים ואני רוצה לברך את כולם על אחוזי התחסנות טובים 

דבי בן ר "לדתודה . לשפעת התחסנומאנשי הצוות שלנו  60% - ביחס לבתי חולים אחרים 
 סימה דוידיאןדוד, מנהלת היחידה למניעת זיהומים,  לאחות אחראית מרפאות, 

שניר, חני יוסופוב, ימימה חיון, נירה חרמוני, שרה -לאחיות יוליה ירושלמיסקי, אפרת רום –
אין . לכך שרובנו נתחסןוהביאו ודאגה שעסקו במרץ  חן, טולצ'ינסקי אלה ויצחקוב ליליה

 החיסוניםת את החשיבות של ההתחסנות לשפעת ואנחנו ממתינים לקבלהשנה צורך לפרט 
 קתם. וחלו

 
וועד בין לבית החולים בין  ,מעוגן על ידי פסק דין ,שמחנו השבוע להגיע להסכם פשרה

הסכם הפשרה נובע משיתוף פעולה חיובי ומקדם בין הנהלת . רפואיים-פראש ו"עובדי מנמ
כי זו עוד הוכחה לכך ששיח  ,ספקלי אין . םעובדיהלטובת , עובדיםבית החולים לבין ועד ה

הוא המתכון , הוא מקום העבודה שלנוש ,ת החוליםיורצון של כל הצדדים בטובת ב ,קשוב
, יו"ר ולדניאל כהן טרטיבי,, המנהל האדמיניסליניב פוגלתודה . להצלחה של כולנו

 .על דוגמא אישית בנושא ,רפואיים-ועד עובדי מנמ"ש ופרא
 
 

 .משפחותיכם ולבני לכם ,ושקט נעים שבוע סוף

 
 
 
 

 בברכה,
 

 ר ענת אנגל״ד 
 לית המרכז הרפואי״מנכ


