
 

 

 2020 רבנובמב 12          

 
 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי  

 
 

 צוות יקר,
 

 
ד"ר נדב שריד, מנהל  החודש הצטרפו לצוותים המובילים של המרכז הרפואי שני מנהלים חדשים.

מגיע אלינו מביה"ח איכילוב, שם כיהן כמנהל שירות לימפומה וכמנהל , שהנכנס ההמטולוגיהמכון 
פרופסור  -אצלנו. ו מנהל בנק הדם, ד"ר אשר וינדרהוא מחליף בתפקיד את  המרפאה ההמטולוגית.

 בעל שם מומחההינו , שמנהל יחידת צינתורים במערך הקרדיולוגי של וולפסון, חיים דננברג
. פרופסור דננברג מגיע אלינו החוג הישראלי לקרדיולוגיה התערבותיתיו״ר ו לקרדיולוגיה התערבותית

, ומחליף את ד"ר ולדימיר תורקישר, אשר מנהל היחידה לצנתורי לבמביה"ח הדסה עין כרם, שם כיהן כ
 מאחלת הצלחה רבה ושותפות עשייה.. לגמלאותפרש 
 

לטובת שיפור  .עינייםבמחלקת  המתנה והתאוששות מניתוחיםל רחבה חדשההשבוע חנכנו 
לקה הם שכעת מרגע הגעתם למח כך ,מתנה למטופלים בהרדמה מקומיתההרחבת שופצה  ,השרות

 יכולים להחליף את בגדיהם ולאחסן את חפציהם בלוקר אישי, ולהמתיןהם אינם זקוקים למיטת אשפוז. 
גלגלים לחדר הניתוח ובסיום,  אכיסההמתנה נלקחים המטופלים על מרחבת לניתוח על כורסא מרווחת. 

 .אנו שמחים על ההזדמנות לשפר את השירות עבור מטופלינו. ההמתנהרחבת מוחזרים ישירות ל
 

ל ע מנהל היחידה לניתוחי עיניים בילדים, ,שפירר אלד"ר אורי -,  ברכות לבמחלקת עינייםועוד 
שפירר, יועמד סכום דומה גם מטעם . על מענק הזכייה של ד"ר למחקר זכייתו לאחרונה במענק מארטייה

, במסגרת האסטרטגיה של רשות המחקר והחדשנות לקידום מחקרים תאגיד הבריאות של וולפסון
 .במרכז הרפואי וולפסון

 

בגישה זו ניתן לבצע  .ניתוחים אנדוסקופיים בגישה חדשניתבביצוע החלו ות נשים ויולדמחלקת ב
החלמה וחזרה מהירה השיטה מאפשרת פעולות כירורגיות ללא כל צלקת. בנוסף ליתרון הקוסמטי, 

מובילות הבין היא  , בניהולו של פרופ' קובי בר וולפסוןכאן במחלקת נשים יותר לפעילות הרגילה. 
( בפועל) מנהל, גינתשמעון  "רד :צוות היוזםלבשיטה זו. הרבה הערכה המבצעות ניתוחים  בארץ

סגן מנהל מחלקת נשים ויולדות ומנהל היחידה  ,שגיברון פרופ' , היחידה לאורוגניקולוגיה
, רופא קרנר רם "רוד , מנהלת היחידה לאונקוגניקולוגיה, לויטליה פרופ'  ,לבטיחות הטיפול

 .מחלקת נשים ויולדותמומחה 
 

-הוספנו ככך למשל השבוע למען המטופלים שלנו ולמענכם. מבצעים שיפורים השנה, אנו  כללאורך 
יטות מ 200-כ מאז תחילת השנה נרכשו ,סה"כ עבור המחלקות השונות. מיטות וארוניות חדשות 30

. בנוסף, אנו נמצאים , אשר מקלים גם על עבודת הצוותיםמאושפזיםוארוניות חדשות לטובת ה
 לצביעת כל לשפר את התשתיות, וכן הסתיימה השבוע, על מנת בינוי במטבחעבודות בעיצומן של 

נמשיך לפעול לשיפור  , למען בטיחותכם ובטיחות המבקרים.בית החוליםשטח הכבישים בשולי 
 של המרכז הרפואי. באסטרטגיההתשתיות הפיזיות, כפי שהתחייבנו, וכפי שקבענו 

 

 סופ"ש שמשי וקריר לכם ולבני משפחותיכם,
 

 
 

 
 

 

        

 בברכה,          

 
 ד״ר ענת אנגל

 ילית המרכז הרפואמנכ״


