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                     משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

 

 

 צוות יקר,

 

, ואני בטוחה שכולם כל הארץ משתקף בכמות המאושפזים אצלנוהגידול בתחלואת הקורונה ב

, וביחוד במלר"דים, במחלקות הקורונה, במחלקות הפנימיות, העומס בבית החולים חשים את

. אני רוצה לחזק את ידיכם ולהודות לכולכם על מאמציכם להעניק למטופלינו את ובטיפול נמרץ

נהיה עדים בקרוב לירידה אני מקווה ש. , גם במציאות מורכבת זוהטיפול הטוב והמסור ביותר

, אבל הצפי הוא שבשבועות הקרובים זו המציאות איתה נאלץ מיוחלת בכמות החוליםה

 .להתמודד

 

השבוע התלוויתי לד"ר משבי לתוך מחלקת קורונה, כדי לשוחח עם המטופלים ולשמוע 

אה שלהם, הטיפול מהצוותים על עבודתם היומיומית. ד"ר משבי הציגה את המטופלים, התחלו

-שנה ל 94שלהם. טווח הגילאים של המטופלים איתם שוחחתי נע בין  בהם, ושלבי ההחלמה

שנה. חלק מהמטופלים שהיו בתהליך שיפור, הרבו לדבר על הפחד אותו חוו בתקופה  11

שמחלתם היתה בשיא, ההרגשה הפיזית הגרועה, הקושי לנשום, וכמה הקלה ותקווה יש כאשר 

אלו שאלות על המחלה, וסיפרו על מהלך מופיע השיפור.  המטופלים שהיו במצב קשה יותר ש

 החלו להרגיש רע ואובחנו ועד לאשפוזם אצלנו. שהמחלה שלהם מאז 

 

דרך מחיצות, חוויתי והצוות המטופלים  עם שתקשרתימיגון הנדרש, והעובדה עם ההתמגנות ב

בטיפול הברורה שההתמודדות של הצוותים עם ההתנהלות המיוחדת הנדרשת ידיעה שוב את ה

לים עם קורונה, דורשת הכרה מתמדת של כלל המערכת בגורמי השחיקה לצוותים, ודורשת בחו

יכולת הסתגלות של הצוותים לסיטואציה שלא הוכשרנו אליה בעבר. נושא זה נידון אתמול 

כנית מניעת שחיקה ולהכשרות של צוותים שרד הבריאות, לתקצוב ייעודי של תבהרחבה עם מ

. יחד עם זאת, אני מוצאת במחלקות אצלנו, אנשי צוות ששומרים בטים השונים של הטיפוליבה

 על מורל גבוה, אופטימיות ואנרגיות חיוביות וגבוהות, ואני מתרגשת מכך כל פעם. 

 

ממשיכות לפעול שמרפאות וולפסון  חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ולצד

חשיבותו של הגילוי גם בתקופת הסגר, גם המרפאה לבריאות השד פועלת כסדרה.  כרגיל

, ולכן אנו קוראים לכל הנשים המועסקות בוולפסון, וכן לבנות גבוהה מאוד המוקדם

 משפחותיכן/ם להגיע ולהיבדק.

 

 

 תכם,חלכם ולבני משפ חג שמח וסוף שבוע נעים            

 

 

 

 בברכה,          

 
 אנגלד״ר ענת 

 ילית המרכז הרפואמנכ״


