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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
צוות יקר,
לכבוד יום הילדה הבינלאומי המצוין מידי שנה ב 11-לאוקטובר ,השיקה מחלקת הדרכה תחרות ציורים
לילדי הצוותים הרפואיים והסיעודיים של ביה"ח ,כשנושא התחרות היה "הגוף שלי הוא ברשותי".
השבוע ,הוכרזו הזוכים בתחרות :במקום הראשון – אורי אביב בן ה ,6-בנה של רחל אביב (סקטור
סיעוד ,מרפאת ריאות)":להיות גאה בגוף שלך ,גם אם מציקים לך וצוחקים עלייך".במקום השני –
אלעד פרג' בן ה ,6-בנו של אבי פרג' (סקטור מנמ"ש ,מח' מערכות מידע ותקשוב)":הגוף שלי הוא
ברשותי ,בשליטתי" .ובמקום השלישי – יונתן דגול בן ה ,5-בנו של אייל דגול (סקטור מנמ"ש,
מרפאות חוץ)" :מי שפוגע בי ובגופי הוא מסוכן כמו הר געש שפוגע בי .בציור מצויר אני והר געש מתפרץ
עם לבה רותחת ".גאה בילדי הצוותים שלנו ,שמעוררים בי את התקווה לעתיד טוב יותר ,ובטוחה שבסוף
יהיו הם אלו שיובילו לשינוי חברתי ולמימוש ערכים של סובלנות ,כבוד הדדי ,סולידריות ,וקבלת האחר.
אנחנו מודים לכל מי שלקח חלק בתחרות ,להורים שעודדו ותמכו ,ולמחלקת הדרכה בראשותה של
גב' דנה ברכה שהוציאה לפועל את הפרויקט הנפלא הזה.
בוודאי הבחנתם כי אנחנו נמצאים בתהליך של התחדשות ,באופן בו אנחנו מתקשרים עם מטופלינו
ומשפחותיהם (יותר דיגיטל ,מגוון רחב של ערוצים) וכן ביכולת שלנו להנגיש מידע ,סיפורים ,חוויות
וניסיון רב מקצועי .אתם שמים לב למסכים ,לרשתות החברתיות ,לרול-אפים ,לעלוני המידע ,לשומרי
המסך ועוד -הם אסתטיים ,מנגישים מידע ,משתפים ומתקרבים למטופל .כך נצליח כארגון לבלוט,
ולבסס את המותג וולפסון מחדש עם אמירה ושפה קוהרנטית .מיותר לציין ,שהעשייה היא תוצר של
שיתופי פעולה פנים ארגוניים ,עבודת ממשקים ,ולקוחות פנימיים מלאי תשוקה ורצון לנצח .בלעדיהם
העשייה לא הייתה משגשגת כך .בהזדמנות זו אני מודה לגב' שירי ויזינגר ,האחראית על מימוש החזון
בתחום הזה ובתחום חווית המטופל המשיק לו ,על הרצון הבלתי פוסק שלה לעשות טוב למטופלים,
למשפחות ולצוותים ,כולל במצבים כמעט בלתי אפשריים.
ובמסגרת הרצון לשמור על שגרת בריאות ליד הקורונה ,אני רוצה להזכיר שלרגל חודש המודעות
לבריאות השד ומניעה וגילוי סרטן השד ,מרפאת בריאות השד מזמינה את כל עובדות המרכז
הרפואי ובנות משפחותיהן לבדיקת שד ידנית ובדיקת ממוגרפיה .את הבדיקה ניתן לבצע בימי ראשון,
בין השעות .09:00-13:00
זכרו שגילוי מוקדם  -מציל חיים .תאמו עוד היום תור בטלפון .03-5028181

סוף שבוע נעים לכם ולבני משפחתכם.

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

