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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

                                                                                                                          

 צוות יקר,
 

הראשונים בארץ להתחסן כנגד שהיינו בין  רק. לא עשינו ביחד היסטוריהבמהלך השבוע האחרון 

המובילים  אני גאה לבשר שאנו, ובהיענות שיא, אלא שעשינו זאת במוטיבציה גבוהה וירוס הקורונה

לצדנו עמדו ועדיין עומדים בין בתי החולים בארץ באחוז המתחסנים, מבין הצוותים הרפואיים. 

ראשי הערים , בכירי משרד הבריאות, שר הבריאות; שותפים מרכזיים וחשובים בזירה הלאומית

ו שרק . לא היה לי כל ספק שנעשה זאת, כמשגם הוא הגיע אלינו כדי להתחסן, מנכ"ל מד"א, מסביב

ראש חטיבת כפי שאמר השבוע במקצועיות, במצוינות ובאנושיות ו"באופן מופתי" אנחנו יודעים, 

 . במתחם חיסוני הקורונהאצלנו , אשר ביקר המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות, ד"ר דודו דגן
 

על הנוכחות שלו בוולפסון בפתיחת השבוע החשוב הזה. זוהי יולי אדלשטיין , הבריאותשר אני מודה ל

על המסירות הבלתי מתפשרת שלהם ועל לצוותים הבעת אמון מהדרגה הראשונה. אני רוצה להודות 

ראש העיר חולון, הטיפול המקצועי בחולים בתקופה כה אינטנסיבית. אני רוצה גם להודות לשותפינו, 

אמר: "אני מזמין את כל תושבי חולון לבוא ולהתחסן נגד ואשר התחסן בוולפסון השבוע, ן, מוטי ששו

הנגיף. בחרתי להתחסן בוולפסון מתוך הבעת אמון וסולידריות עם הצוות הרפואי ולאור שיתוף הפעולה 

נות פה הארורה הזו, וכעת יש לנו הזדמנהלת ביה"ח. התמודדנו יחד עם המגהמאוד צמוד שיש לנו עם ה

"לכל שגם היה כאן השבוע, אמר:  ראש העיר בת ים, צביקה ברוט, ביחד". –מצוינת לנצח אותה 

מלחמה יש את הגיבורים שלה. הקורונה ללא ספק תירשם בדברי הימים כסוג של מלחמה, שגבתה הרבה 

משיתוף הפעולה ים נהנים -והאחיות ואנשי הצוות. אנחנו בבת הם הרופאים תייםיהאמקורבנות, והגיבורים 

אם זה בטיפול  -עם וולפסון לאורך כל השנים, ובוודאי במהלך החודשים האחרונים, במסירות אין קץ 

בחולים מהעיר שלנו ואם זה בשיתוף פעולה בעצות טובות, בהערכות המצב יחד עם מנכ"לית ביה"ח. אין 

 ת האור בקצה המנהרה".ספק שתושבי העיר אסירי תודה לביה"ח. ביום הזה כבר מתחילים לראות א
 

לכל הצוות המוביל את מבצע החיסונים יום ולילה ללא הפסקה להודות בהזדמנות זו אני מבקשת 

מנהל  , לסגנילמנהלת הסיעוד אורנה צביד"ר שירי טננבאום, , מנכ"ליתלסבשבועיים האחרונים: 

, גלית מור נאורד"ר , למנהלת בית המרקחת האדמיניסטרטיבי, גדי ליפובסקי וליאור אבו,

תחום מרפאות חוץ, סימה מנהלת  סגנית, לבי פרג'לסגנו, אולמנהל המחשוב ישראל פיינברג 

 ולכל מי שתרם ונרתם למשימה. המתפעל ומחסןלכלל מערך הסיעוד , חדד

  

, מתוך ראייה של חשיבות נהמבצע הלאומי של החיסונים נגד קורוהתום השבוע הראשון של ב
, אנו במהירות ובבטיחות הגבוהים ביותרבכל המדינה, רפואיים צוותים  כמה שיותר התחסנות

ואת עובדי  בריאות הציבור, צוותי ממרכזים גריאטריים ופסיכיאטרייםמחסנים גם צוותים רפואיים 
וההשתלבות של וולפסון בפעילות  60מעל גיל  ההאוכלוסייבמסגרת חיסון . כמו כן, מד"אומתנדבי 
לקבלת  +60וולפסון ללוות הורים ובני.ות זוג מגיל  .ותעובדיהקרוב יוכלו  מהשבועהחל הקהילה, 

, אנחנו כבר רואים היום הכפלה בכמות המאושפזים עם קורונה בבית החוליםלצערי,  .כאן חיסוןה
 רבים מהם במצב קשה, ולכן פועלים בנחישות למיגור המגפה, ולהגנה עליכם, הלוחמים בחזית הקורונה. 

 

 
 ותשמרו על עצמכם מהדבקה,  , לכם ולבני משפחותיכם,סופשבוע נעיםמאחלת 

       

                         

 בברכה,     

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       


