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צוות יקר,
ביום ראשון הקרוב אנו צפויים ,לאחר תקופה מורכבת ,להתחיל את מבצע חיסוני הקורונה לצוותים
המטפלים .זהו יום היסטורי ברמה הלאומית והבינלאומית ,היות והוא מסמל את תחילתו של פרק הסיום
של מגפת הקורונה .ללא ספק ,החיסון הוא האמצעי לסיום המגיפה.
בעת הזאת ,רצוי מאד שכל אחד מאתנו יכיר את הנתונים לגבי החיסונים ,כדי להבין את פרופיל
הבטיחות ואת היעילות שלהם ולהצטרף לקבוצה המקצועית שמסבירה לאחרים .אל תישארו עם
סימני שאלה .זה הזמן לבדוק את העובדות לעומקן .במהלך השבוע האחרון עלינו עם קמפיין פנים-
ארגוני בנושא חיסוני הקורונה ,קיימנו מפגש וובינר מקצועי עם ד"ר יסמין מאור שבמהלכו הוסבר
לעומק נושא החיסונים וניתן מענה לשאלות חשובות שהעליתם( ,הוובינר קיים ביוטיוב לצפייה בלינק
המצורף  )https://youtu.be/ezeyxGzGyos -ובמקביל ,אנו עוסקים בקדחתנות בלוגיסטיקה המורכבת
של שינוע ,קבלת החיסונים ואחסונם .כאן המקום להודות לצוותים המקצועיים והמיומנים שלנו ,בכל
התחומים.
השבוע ,בהמשך לנושא זה ,הוזמנתי על ידי משרד הבריאות להשתתף בצילומי קמפיין הסברה של
משרד הבריאות לעידוד האוכלוסייה להתחסן לקורונה .החיסון הוא משנה הכיוון של המחלה ולשמחתי
רבים מכם מבינים זאת והתנדבו להיות הראשונים להתחסן ,יחד איתי.
יחד עם זאת ,בינתיים עלינו להמשיך להתנהל בהתאם למגבלות הקיימות .ריצת המרתון הזו אומנם
לקראת סיום ,אבל יש עוד כמה קילומטרים והם בד"כ הקשים ביותר לסחיבה .אנחנו רואים עליה
מתמדת בתחלואה ,ובבתי החולים בארץ כבר מדווחים על עלייה הדרגתית בחולים קשים ומונשמים.
לצד האופטימיות והתקווה ,חשוב לזכור שאנו נאלצים לחיות עם הקורונה למשך מספר חודשים
נוספים ולהקפיד על הנחיות הריחוק החברתי ועל עטיית מסיכות.
תקופת ניהול משבר הקורונה מציבה בפנינו כארגון אתגרים בלתי פוסקים .המרכזי שבהם הוא כמובן
מילוי ייעוד העל שלנו לטפל בצורה המצוינת ביותר בכלל המטופלים שלנו .במקביל ,הרבה אתגרים
קיימים במערכת תומכת הרפואה והלחימה במגפה .ולכן התרגשתי לשמוע את ההערכה הרבה של
צוות נציבות שירות המדינה ,שביקר בבית החולים ,להנהלה אדמיניסטרטיבית אותה מוביל בנחישות
יניב פוגל ,המנהל האדמיניסטרטיבי של ביה"ח ,לאורלי מילר ,מנהלת אגף משאבי האנוש ולסגנה
שי סייג ,על העבודה המורכבת שנעשית בתחום הניהול של ההון האנושי במהלך מגפת הקורונה.
אצטט כאן מתוך מילות ההערכה של הנציבות לסיכום תכנית העבודה של מח' משאבי אנוש לשנת
" :2021אנו מודים...על ההשקעה ,היסודיות והמקצועיות".
ביחד עם הנר השמיני של חנוכה שנדליק היום ,יידלק גם אור סמלי של תקווה.
בואו לעשות היסטוריה ראשונים וביחד ,הזמינו תור בזימון תורים בקישורית המצורפת,
להתחסנות בשבוע הבא https://zt.wmc.gov.il/wlZimon/search -
סופשבוע נעים ומלא אופטימיות ,לכם ולבני משפחותיכם,

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

