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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

 וראש חטיבת המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות, ד"ר דודהיום התקיים אצלנו ביקור רשמי של 

במחלקה לטיפול נמרץ כללי ובמחלקות . במסגרת הביקור, סיירנו ביחד עם ד"ר דגן וצוותו דגן

ראש החטיבה התרשם שזכו לתשבחות.  – , שם פגשנו את הצוותים המקצועיים והמסוריםהקורונה

  שלנו ומהפעילות האינטנסיבית בתקופה מאתגרת זו. במיוחד מאיכות ומקצועיות הצוותים

 

של משרד הבריאות הכרה  קיבלהלכירורגית לב חזה  המחלקהש אני שמחה לשתף אתכם בכך

 לבכירורגית  חלקתחגי דקל, מנהל מ. ברכות לד"ר בניתוחי לב ילדים לביצוע מסלול התמחות

בני צוקרמן, מנהל היחידה ולד"ר  מנהל היחידה לניתוחי לב בילדים, ליאור ששון, לד"ר חזה

בארץ שיכולה להכשיר מתמחים  הראשונה והיחידההיחידה לניתוחי לב ילדים היא . לניתוחי חזה

, והיקף יחידהשל ה  המצויינותבמסלול הייעודי מתוך מספר מסלולי ההתמחות בתחום. זאת לאור 

 של מתמחים מעוררת גאווה רבה. חינוך הרפואיבתחום הזו הובלה הניתוחים הנדרש להכשרה. 

 

 2020בשנת של בתי החולים השונים.  מדד בטיחות הטיפולכמדי שנה מפרסם משרד הבריאות את 

נו פרי עמלם של אנשי יההישג הזה ה .95.7 –ציון קרוב למקסימאלי המרכז הרפואי וולפסון  השיג

, אחות אחראית פרופ' רון שגיבמנהל היחידה  היחידה לבטיחות הטיפול:צוות רבים ובראשם צוות 

שג זה מדגיש את חשיבות השיח הארגוני יה. הגב' שירה שילה, אחות היחידה הגב' שרה ידידיהדה היחי

הנהלת בהזדמנות זו אציין את שלנו בנושא בטיחות הטיפול והשאיפה של כולנו לחיזוקו באופן שוטף. 

תהליכי למידה כל מחלקה בנפרד, בשייזמו , מחלקת ניתוחי לב חזההנהלת ו מחלקת עיניים

 המתבססים על הידע הנצבר של למידה ותחקור בעולם הטיס. -ייחודיים על ידי אנשי צוות  ותחקור

 

של המחלקות הקליניות  בתהליך אינטנסיבי של אישור תוכניות עבודהאנחנו נמצאים עכשו 

. אני שמחה 2021ותכנון  2020להנהלה. מפגשים אלו מאפשרים למידה הדדית ומיקוד בסיכום עשייה של 

 משימה, השנותן ערך מוסף לקהילת בעלי העניין בולהיות בית חולים של כולנו,  חזוןלגלות שה

, דשנות, אומץ ותעוזהמצויינות, חמלה, חשלנו: ערכי הליבה , ולעצב מחדש את הבריאותשלנו 

 באים לידי ביטוי בעשייה המחלקתית השוטפת בצורה בולטת מאד. 

 

. זהו זמן לשיח בימי שני במסגרת דלת פתוחהלסיום, מזמינה אתכם להמשיך להגיע לשיחות פרטניות 

 פורה ומקדם בתחומים השונים. 

 

 סוף שבוע נעים ורגוע, לכם ולבני משפחותיכם,מאחלת 

 

 

 בברכה,

 
       

 ד״ר ענת אנגל 
  ילית המרכז הרפואמנכ״                  

 

 

 


