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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

 

 

 צוות יקר,

 

מחלקת הקורונה בניהולה של הרופאים של  צוות ם, סייעמוסים ומאתגרים חודשים 7, אחרי השבוע
, את עבודתם במחלקה. כעת ישוב הצוות לעבודתו במחלקת פנימית ד', ואת מקומו ד"ר מרגריטה משבי

אין מילים לתאר את  .מחלקה פנימית ו' בניהולו של ד"ר דורון מנחמי שלהרופאים צוות יחליף 
בניהולה  הצוות הסיעודיחשוב להדגיש, כי העבודה הקשה והמסורה של הצוות כולו בחודשים האחרונים. 

, עדיין ממשיך ומהווה את הרצף הטיפולי אחות אחראית מחלקת ריאות, זה מורדכייבהאחות רושל 
, ידענו שבכל שמציבה בפנינו הקורונה בטיפול הרפואי ובשירות כל האתגריםלמרות במחלקת הקורונה. 

רגע נתון מקבלים המטופלים במחלקת הקורונה את הטיפול המקצועי והמסור ביותר שניתן לתת. אני רוצה 
דות לצוות כולו על כל יום ועל כל שעה שהשקיעו במחלקה, ומאחלת הצלחה לצוות הקורונה החדש להו

  שלנו.
 

ראשי שהגיע לביה"ח יחד עם  פרופסור רוני גמזו, מנהל "מגן ישראל"היה לנו הכבוד לארח השבוע את 
, מוצרי מזון עבור צוותי בתי החולים הענקת ממיזם, כחלק איגוד יצרניות המזוןו התאחדות התעשיינים

ברור לכם ולי שללא . להעביר את המסר שלציבור אכפת מאד מהעשייה של הצוותים של מערכת הבריאות
מערכת בריאות חזקה, שמתבססת על צוותים מצטיינים, מסורים ואנושיים, לא תהיה חברה חזקה ולא יהיה 

סיבה , ולוותה במבחירהבוולפסון הייתה כאן אצלנו  נה הראשונה של הסיורהתחמשק מתפקד. 
ובשבוע  שלה ןההיריושהוא ואשתו הגיעו לבית החולים בזמן לנו אחד ממובילי הביקור סיפר . מיוחדת

כיוון שהיא לא הרגישה טוב. למיון הקרוב ביותר, אבל הגיעו  ,מוקדם. הם תכננו ללדת בבית חולים אחר
לאור המצב הרפואי היא ילדה בלידה מוקדמת פג שהיה מאושפז אצלנו חודשיים. לדבריו, החוויה אצלנו 

הייתה חוויה נפלאה, וקרתה בזכות כל אנשי הצוות המקצועיים  בחדר לידה, מחלקת יולדות ובפגייה
י בתי חולים בסיור להוקרת התודה לצוות בית חולים ראשוןוהמקסימים במחלקות אלו. כשדובר על לבחור 

 !מגיעים לוולפסון –היה לו ברור שבעקבות החוויה שעברה כאן המשפחה שלו  –
 

)!( נשים 19עד כה נרצחו השנה את סיום האגרת אני רוצה להקדיש לנושא אלימות במשפחה נגד נשים. 
אלף נשים במדינת ישראל סובלות מאלימות על סוגיה  200על פי ההערכות, . ני משפחתןעל ידי ב
של  שנגדעו באיבם אנחנו עסוקים השכם והערב בספירה של נתוני קורונה, ונדמה כי חיים שלמים. השונים

מספיק  ומאות אלפי נשים שנמצאות בסיכון, הם חלק מספירה חשובה מאד, שאינה נמצאת, נשים 19
כנית רדית תגיבשה ועדה בין מש 2016-על סדר היום הלאומי. חשוב להזכיר כי כבר בבתודעה הציבורית ו

הורתה  2017-מפורטת למניעת אלימות נגד נשים, שלמימושה נדרשים רבע מיליארד שקלים לחמש שנים. ב
התוכנית כוללת,  רוב התוכנית לא מומשה ולא תוקצבה.  2020-הממשלה בהחלטה על יישום התוכנית. נכון ל

של עובדות סוציאליות בתחנות הקמת מסגרות נוספות לטיפול בגברים אלימים; תגבור מסיבי  בין היתר:
כניות חינוכיות לגיל הרך ות לעזוב את בתיהן עקב אלימות; תהמשטרה; תמיכה כלכלית בנשים שנאלצ

למניעת אלימות מגדרית; הגברת האכיפה והחמרת הענישה נגד התוקפים ופעילות ממוקדת אל מול הסתה 
ות ויוזמות כיצד להעלות את המודעות . אשמח לקבל מכם במייל חוזר רעיונואיומים ברשתות חברתיות

 ולהשפיע על יישום התוכנית.

 

 מאחלת לנו ולבני משפחותינו סופ"ש רגוע ונעים,

 

           

 

 

 בברכה,

 
 ד״ר ענת אנגל

 ילית המרכז הרפואמנכ״


