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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

צוות יקר,
אנו עומדים בפתחה של שנת  ,2021כאשר מאחורינו מעל לעשרה חודשים אינטנסיביים ומאתגרים על רקע מגפת
הקורונה ,ופעילות שגרה רבה במקביל .בימים הקרובים נפיץ את סיכום שנת הפעילות  2020לכולכם .במקביל
התחלנו ברצף פגישות להצגת תכניות עבודה של המחלקות בבית החולים לקראת השנה שבפתח ,ומפגשים
אלו הם כר פורה לתובנות חשובות.
ההכרה בפעילות המצוינת והמובילה של המרכז הרפואי וולפסון הולכת ומתרחבת בשנה האחרונה ,וכפי שנאמר
לי ,ובצדק ,וולפסון הפך להיות מותג לגיטימי ,שכשאנשים בוחרים בו לקבלת שירות רפואי ,או כמקום לעבוד
בו ,או לעשות בו מחקר וחדשנות ,הם עושים זאת בביטחון ובגאווה.
אחד הרגעים המרגשים שמדגיש זאת ,הוא זכייתנו כמרכז רפואי באות יקיר העיר בת-ים .האות הזה ניתן לכלל
צוות המרכז הרפואי וולפסון בזכות ההכרה של אנשי העיר בת-ים במקומו של בית החולים וולפסון כשותף
מרכזי לדאגה לבריאות התושבים ושלומם .והאות המכובד הזה הוא בזכות כל אחד ואחת מכם .בקרוב
נעדכן על מועד טקס קבלת האות.
המצוינות כדרך חיים בוולפסון בולטת בהישגים של מחלקות ומערכים רבים .אני גאה מאד על תוצאות סקרי
שביעות רצון של משרד הבריאות שנעשו בשתי מחלקות .מחלקת הביטחון בניהולו של ניר כץ שקיבלה את
הציון המרשים  – 9.19מהגבוהים בארץ ,ומחלקת המחשוב בניהולו של ישראל פיינברג עם ציון  9.06שהוא
גבוה מהממוצע הארצי ,העומד על  .8.79הנתונים הללו הם הישג של כל עובדת ועובד במחלקות הללו ,ומשליכים
על השם של בית החולים וולפסון ותפיסת המצוינות שלו .מאחלת שנמשיך להצטיין ולהצליח ,בכל התחומים ,גם
במהלך השנה הבאה.
מצרפת לכם שני סרטונים לצפייה בסוף השבוע :סרטון תודות מרגשות של מתחסנים אצלנו בוולפסון ,וכל
מילה נוספת מיותרת  ,https://youtu.be/N7RQsRUVAWkוסרטון שהוצג בכנס הסטאז' השנתי לסטודנטים
לרפואה וגם הוא מעורר גאווה על כל מה שקורה כאן בבית החולים ,ומדבר בעד עצמו

https://www.facebook.com/189158284502248/posts/3682854545132587
ומסיימת בפזמון של השיר "תן לזמן ללכת" (ממליצה לשמוע גם בביצוע המחודש של עמיר בניון עם כנסיית
השכל):
"תן לזמן ללכת,
תחלוף גם השלכת,
ותשוב תראה אביב חדש,
שמח לקראתך.
נוסיף נשירה יחד,
יחד עם כולם,
נגביה עוף ,כיונה אל ענן"
שיהיה סופ"ש רגוע ומחזק לכולם,

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

