 12בנובמבר 2020
משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

צוות יקר,
החודש הצטרפו לצוותים המובילים של המרכז הרפואי שני מנהלים חדשים .ד"ר נדב שריד ,מנהל
המכון ההמטולוגי הנכנס ,שמגיע אלינו מביה"ח איכילוב ,שם כיהן כמנהל שירות לימפומה וכמנהל
המרפאה ההמטולוגית .הוא מחליף בתפקיד את ד"ר אשר וינדר ,מנהל בנק הדם אצלנו .ו -פרופסור
חיים דננברג ,מנהל יחידת צינתורים במערך הקרדיולוגי של וולפסון ,שהינו מומחה בעל שם
לקרדיולוגיה התערבותית ויו״ר החוג הישראלי לקרדיולוגיה התערבותית .פרופסור דננברג מגיע אלינו
מביה"ח הדסה עין כרם ,שם כיהן כמנהל היחידה לצנתורי לב ,ומחליף את ד"ר ולדימיר תורקישר ,אשר
פרש לגמלאות .מאחלת הצלחה רבה ושותפות עשייה.
השבוע חנכנו רחבה חדשה להמתנה והתאוששות מניתוחים במחלקת עיניים .לטובת שיפור
השרות ,שופצה רחבת ההמתנה למטופלים בהרדמה מקומית ,כך שכעת מרגע הגעתם למחלקה הם
אינם זקוקים למיטת אשפוז .הם יכולים להחליף את בגדיהם ולאחסן את חפציהם בלוקר אישי ,ולהמתין
לניתוח על כורסא מרווחת .מרחבת ההמתנה נלקחים המטופלים על כיסא גלגלים לחדר הניתוח ובסיום,
מוחזרים ישירות לרחבת ההמתנה .אנו שמחים על ההזדמנות לשפר את השירות עבור מטופלינו.
ועוד במחלקת עיניים ,ברכות ל -ד"ר אוריאל שפירר ,מנהל היחידה לניתוחי עיניים בילדים ,על
זכייתו לאחרונה במענק מארטייה למחקר .על מענק הזכייה של ד"ר שפירר ,יועמד סכום דומה גם מטעם
תאגיד הבריאות של וולפסון ,במסגרת האסטרטגיה של רשות המחקר והחדשנות לקידום מחקרים
במרכז הרפואי וולפסון.
במחלקת נשים ויולדות החלו בביצוע ניתוחים אנדוסקופיים בגישה חדשנית .בגישה זו ניתן לבצע
פעולות כירורגיות ללא כל צלקת .בנוסף ליתרון הקוסמטי ,השיטה מאפשרת החלמה וחזרה מהירה
יותר לפעילות הרגילה .מחלקת נשים כאן בוולפסון בניהולו של פרופ' קובי בר ,היא בין המובילות
בארץ המבצעות ניתוחים בשיטה זו .הרבה הערכה לצוות היוזם :ד"ר שמעון גינת ,מנהל (בפועל)
היחידה לאורוגניקולוגיה ,פרופ' רון שגיב ,סגן מנהל מחלקת נשים ויולדות ומנהל היחידה
לבטיחות הטיפול ,פרופ' טליה לוי ,מנהלת היחידה לאונקוגניקולוגיה ,וד"ר רם קרנר ,רופא
מומחה מחלקת נשים ויולדות.
לאורך כל השנה ,אנו מבצעים שיפורים למען המטופלים שלנו ולמענכם .כך למשל השבוע הוספנו כ-
 30מיטות וארוניות חדשות עבור המחלקות השונות .סה"כ ,נרכשו מאז תחילת השנה כ 200-מיטות
וארוניות חדשות לטובת המאושפזים ,אשר מקלים גם על עבודת הצוותים .בנוסף ,אנו נמצאים
בעיצומן של עבודות בינוי במטבח ,על מנת לשפר את התשתיות ,וכן הסתיימה השבוע צביעת כלל
שולי הכבישים בשטח בית החולים ,למען בטיחותכם ובטיחות המבקרים .נמשיך לפעול לשיפור
התשתיות הפיזיות ,כפי שהתחייבנו ,וכפי שקבענו באסטרטגיה של המרכז הרפואי.
סופ"ש שמשי וקריר לכם ולבני משפחותיכם,

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

