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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

השבוע נעשה ויסות של חולים . אצלנו כאןגם  ל השלישי נוכח במלוא עוצמתווהג העלייה בתחלואה מורגשת

א לבתי חולים אחרים לאור שיא במספר החולים שאושפזו במהלך זמן קצר. אנחנו ממשיכים "המגיעים עם מד

יום ה לסגר מלאלקלוט ולטפל במטופלים עם קורונה כמו בשאר המטופלים שבוחרים בנו, במקביל לכניסה 

מחלקות  ענות גבוהה להנחיות. אנחנו מקבלים דיווחים עלימזכירה את האחריות האישית שלכם לדאוג להבלילה. 

 שבהן נצפים אנשי צוות בישיבות ללא מסכה והדבר חמור מאד.
 

 אחוזי ההתחסנות של. זהו ציון דרך חשוב ומשמעותי. שנייה של חיסון נגד קורונהמנה מתן לאנו נערכים 

גם נחסן שניה מנה בנוסף לוהחל משבוע הבא,  ים, רב הצוותבק 65%-, עם כטוביםלהיות ממשיכים הצוות 

מופיעה עשרה ימים  95%מנה ראשונה בהתאם להקצאות של משרד הבריאות. אני מזכירה שיעילות החיסון של ל

ה, ובכל מקרה גם מי שהתחסן נדרש להמשיך ולעטות מסכה בשלב זה. ילפחות אחרי החיסון של המנה השני

 משרד הבריאות לאחר החלטה סופית שתתקבל שם.נתן בצורה לאומית על ידי יאישור מתחסן/דרכון ירוק י
 

ונציגות  מנהל המכון לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל ,שר הבריאות, שלומי וריאטעוזר  עםנפגשתי השבוע 

 יםאקוטיים מרכזלנושאים הנמצאים על סדר היום בהקשר של  דיון חשוב בנוגע. קיימנו שרד הבריאותממ

והמרכז , מנהלת היחידה להריון בסיכון ד"ר ג'וליה ברדהבהשתתפות (, 4)חדר לנפגעי.ות תקיפה מינית 

השירות הסוציאלי, ועו"ד לובה טחלוב, היועצת המשפטית של בית יצר, מנהלת זהבית שפ, עו"ס האקוטי

סיון ואיסוף ראיות י, שמשמש מוקד ידע, נמרכז עלכ המרכז האקוטי אצלנו. משרד הבריאות רואה את החולים

מתקיפה  .ותלתת את הטיפול הטוב ביותר לנפגעימשפטיות הטוב ביותר בארץ. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה 

 קליני, שירותי ופורנזי, ובונים מודל מורחב לצורך כך. –המינית בכל הבט שהוא 
 

, החל מתאריך הולצמןד"ר קרן לאחריות  עברה ובטיחות הטיפול שהיחידה לניהול סיכונים מעדכנת,

תיים האחרונות, לבניית , על עבודה אינטנסיבית שעשתה בשנד"ר איריס קלירס. בהזדמנות זו אני מודה ל1/1/21

בסטנדרטים של , יצירה חדשה של שפה ותרבות ארגונית של בטיחות טיפול וניהול סיכוניםול יחידה זו

ואני מעודדת אתכם להתמיד , תנואחת ואחד מא כלאחריות בו נות. עוד רבה הדרך לפני כולנו בנושא, מצוי

 בלמידה ושיפור יומיומיים בכל תחומי העשייה כאן בוולפסון. 
 

, כאשר בלטנו ציון לשבח ממשרד הבריאות והמרכז הלאומי להשתלותהחודש קיבלנו  ינות מתחום אחר:מצו

בחודש  בוולפסוןניתנו פה  ת רקמותהסכמות לתרומ 7. ואיברים ברמה הארצית בתחום של תרומת רקמות

חולים אשר נפטרו כתוצאה מדום לב העניקו חיים למטופלים אחרים, ועל  .והסכמה לתרומת איברים, האחרון

מחלקת טיפול נמרץ ומחלקות שותפות  לולצוותים ש שתלותאם האח מת, לוינסקי בוריסלאני מודה  .כך גאוותנו

 .נוספות
 

 בביה"ח בהצלחה קיימנומחה לציין כי בשבוע שעבר ש: בהכשרות וחינוך רפואינות בט של מצוייהעוד לסיום, 

ללא הרף, את  ,חנו ממשיכים לשמראנ הקורונה,גם במהלך תקופת . לטיפול באירוע רב נפגעים תרגיל פתע

צוותי רפואה ותומכי  צוות המלר"ד והטראומה,בתרגול: . השתתפו ום הנוספות של בית החוליםמיומנויות החיר

. חולים. ראיתי שכולכם לקחתם ברצינות את התרגול, והגבתם במקצועיות רבהמכלל בית ה נוספים רפואה רבים

המפקחת האחראית על המחלקות הפנימיות , לירן דבש, אחראי שעת החירום, יפים פיינשטייןלתודה 

 . על ייזום ובקרת התרגול ליאור אבו, האחראי על הלוגיסטיקה במלר"ד, בסיעוד
 

 

 בברכת סופשבוע נעים,

       
 ד״ר ענת אנגל       

 
 ילית המרכז הרפואמנכ״       


