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ימשולחנה של מנכ״לית המרכז הרפוא    

 

 צוות יקר,
 

מ"מ אחראית , רונית שוורץאני מודה לות. עם מוגבללזכויות אנשים ום הבינלאומי היום הוא י
, ונותנת לנו חשיפה מעוררת מרגש על בנה הקטן, נועםכתבה פוסט שאצלנו,  יחידת הנשמה
 . מצורף הקישור: השראה לנושא

https://www.facebook.com/WolfsonMedicalCenter/posts/3619809218103787 
 

. אנו ביקורים רשמיים רביםהמאופיינת ב בפיתוח בית החולים תנופהשל בתקופה אנו נמצאים 
כשכל אחד מהמבקרים בבית החולים ם ומחזקים קשרים קיימים כל העת, רוקמים קשרים חדשי

  של המרכז הרפואי וולפסון בציבור. שגריר נלהבהופך להיות 
 

יועץ  ביחד עםביקור רשמי של ראש מטה שר הבריאות, מר קובי צורף, בשבוע שעבר התקיים 
הענקנו לאורחינו סקירה על המרכז הרפואי וולפסון, וכמובן התייחסנו גם  השר, שלומי וריאט.

במרכז לטיפול בנפגעי לנושא המרכזי של ההתמודדות עם וירוס הקורונה. אורחינו ביקרו בין היתר 
להתאמה מגדרית,  במרפאת קשת, ד"ר ג'וליה ברדהיבלו סקירה משם ק (4תקיפה מינית )חדר 

בבניין החדש של ביה"ח . מאיה עוראבי האחותואת  ד"ר יעקב פרנד מנהל המרפאהפגשו את 
התרשמו מחדר הניתוח ההיברידי ומיחידת הטיפול הנמרץ החדשה. כמו כן, אורחינו פגשו  – לילדים

, חיים דננברג פרופ', ומנהל היחידה לצנתורי לב יןרונן רובינשטי פרופ', מכון הלב מנהלאת 
 והתרשמו מחזון המכון ומתכניות הפיתוח. 

 

אופיר חה"כ אזורי,  שיתוף פעולהר להשעוד במהלך השבוע שעבר, התקיים ביקור רשמי של 
שניהם התרשמו מאוד מהפעילות הנעשית . איש העסקים והפילנטרופ סילבן אדאמסאקוניס ו

בביה"ח וציינו כי ימשיכו להעניק תמיכה, הן במשאבים והן בקידום של מטרות חשובות, לטובת 
 על השירותיםאוכלוסיית מטופלינו. במהלך הפגישה, השר אקוניס וסילבן אדאמס קיבלו סקירה 

 שינתנו בבית החולים לילדים. המתקדמים
 

. ערכות לחורף במשרד הבריאות, ד"ר טריף בדרראש מנהלת ההישל  כמו כן, התקיים ביקור
ותוך כדי הסיור הוא נפגש עם רופאים , לטיפול נמרץ לב ובמחלקת ריאותביחד עמו סיירנו במחלקה 

של  שגים המרשימיםיהההצגנו את . של צה"ל כקצין רפואה ראשימהעבר הצבאי הקרוב שלו 
שעומדים היום  – באחוזי ההתחסנות נגד מחלת השפעתבית החולים ביחס לכלל בתי החולים 

 וערכנו דיון על עתיד המערכת האשפוזית במדינה. 70%על 
 

ביחד עם אנשיו. לאחר סיור והתרשמות  נשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר,השבוע, ביקר 
 חדשנות בארץ ובעולם.לקדם פעילות מפעילות ביה"ח, סוכם כי נפעל ביחד על מנת 

 

בסיומו של הביקור בישר ראש . צביקה ברוטמר ים, -ראש עיריית בתהתקיים ביקור של  ,אתמולו
העיר בת  יקיר"פה אחד לקבל את התואר המכובד  נבחר צוות המרכז הרפואי וולפסוןהעיר כי 

ועל הפרויקטים מקדמי  בזמן הקורונה ובשגרה ההאוכלוסיי" על העשייה הבלתי פוסקת למען ים
. נעדכן על מועד הטקס המרגש ל נושאים שאנחנו מפתחים ומפעילים במשותף הבריאות בשל

 שיערך השנה במתכונת "קורונה".
 

 ,סופשבוע נעיםמלאת הערכה לכולכם, 
 

 בברכה,                           

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       

https://www.facebook.com/WolfsonMedicalCenter/posts/3619809218103787

