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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

. השבוע קיבל בית החולים וולפסון המרכז הרפואי השבוע בו זכה שג היסטורייהעוד מתרגשת לפתוח ב

ים כמרכז מתמחה היא בשירות רפואי מסושל משרד הבריאות משמעות הכרה . מרכז מתמחהכהכרה  לראשונה

זו הסיבה .  17מטופלים מכל הארץ, ללא חסמים של הסדרי בחירה וטופסי אליו מפנים ולכן  ייחודי הואשהמרכז 

ועד כה מים בלבד, מעטים מקבלים, ובתחומים מסוי, מאד גדולהעל הכרה כזו היא  בתי החוליםבין תחרות שה

במרפאה  המטופלים מחלות נדירותהטיפול בבתחום של  את ההכרה קיבלנובוולפסון. קיימת לא הייתה 

, ד"ר שירי טננבאום במרפאת מג"ן קבלת ההכרהאת הובילו יזמו ו. גנטית ילדים-מטבולית-נוירולוגית

, מנהלת המכון הגנטיופרופ' דורית לב , פרופ' טלי שגיא מנהלת היחידה לנוירולוגיה ילדים סמנכ"לית,

, כמרכז נות בטיפול הרפואיהמצוי, ששם את וולפסון על מפת שגי. זהו עוד ה ממקימות ומנהלות מרפאה זו

ולהגיע  שמאפשר לכלל המטופלים בארץ לבחור בו, (tertiary referral centerשלישוני )רפואי מוביל, ייחודי ו

 .אליו ללא חסמים

 

הפקולטה לרפואה על ידי אשר נבחרו  ,לשנה זו בוולפסון מרצים המצטייניםלברך את הברצוני 

ד"ר יצחק בתחום הכירורגיה,  ד"ר קטי דייןבתחום רפואת הילדים,  ד"ר אסא שגיא: באוניברסיטת תל אביב

בתחום  ד"ר סמדר כהןבתחום ההרדמה והטיפול הנמרץ,  ד"ר ארי קרןבתחום הקרדיולוגיה וניתוחי הלב,  שרעבי

ד"ר בתחום הגינקולוגיה והמיילדות ו ד"ר ערן ויינר, בתחום נוירולוגיה ד"ר אלון ברצוואר, -וכירורגית ראש ג.א.א

נות במצוי יוקרה וכבוד למרכז הרפואי כולו בחוג לרפואה פנימית. אין ספק שאתם.ן מעניקים.ות אשרף חלאילי 

 בחינוך הרפואי באקדמיה.
 

 , ממשיכהאורנית כהןבוולפסון, בראשותה של  למחקר, פיתוח וחדשנותהרשות אני שמחה לבשר כי בנוסף, 

, ר ועדת התמחות"יוקורונה ו-מנהל פנימית ו', דר' דורון מנחמיוהפעם, ביחד עם  בפעילות לעידוד מחקר,

מדעי היסוד בסיוע נתן יי, שבמסגרתו סיוע מתודולוגי בהגשת הצעות מחקר: למתמחים בשירות חדשיצאנו 

ענת ע"י הגברת  9:00-13:00ובהגשת מחקרים על בסיס נתונים קיימים. השירות יינתן מדי יום שלישי בין השעות 

 . קליניים, המומחית בכתיבת פרוטוקולי מחקרים דסקל
 

מורגש היטב ברחבי בית החולים ובייחוד במחלקה לרפואה דחופה ובאגף הגל השלישי של תחלואת הקורונה, 

חולים קשים  70%. ובהם כמעט מזה שלושה שבועות רצופים של חולים מספר שיאמאושפזים אצלנו הפנימי. 

עצר התפשטות המגפה ואיתה יאנחנו מלאי תקווה שבקרוב מאד ת גיל הממוצע של החולים.בירידה עם  וקריטיים

 .ולעמוד בהנחיות ממשיכים להתחסןים הקשים החדשים. בינתיים אנחנו מספר החול

 

לפני מספר חודשים, ממשיכה  עבורכםשפתחנו , עבור עובדי המרכז הרפואי וולפסוןקליניקה הלסיום, 

. השירות , ובייחוד בתקופה זוהביתיתבסביבת העבודה ובסביבה  כמענה לאתגרים תמיכה וחיזוקלכם להעניק 

. יודגש כי השירות ניתן תוך שמירה על עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, תמר שטקלרניתן על ידי 

, בשעות לקליניקה הנכם.ן מוזמנים.ות לפנות .קרונות של נגישות וזמינות השירותפרטיות העובד.ת ומתוך ע

 .054-2876557 במספר הטלפון, העבודה

 
 לכם ולבני משפחותיכם,סוף שבוע נעים ורגוע, 

 

 

      

 בברכה,     

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       


