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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

, יחד עם צוותים של פרויקטור הקורונה, פרופ' נחמן אשביקור רשמי התקיים אצלנו  אתמול
סיירנו ביחד עמו במחלקות הקורונה שלנו וביחידה לטיפול  .ממגן ישראל וממשרד הבריאות

 נמרץ קורונה, והוא התרשם במיוחד ממקצועיות הצוותים שלנו ומן העומסים והאתגרים עמם אנו
בחולים לאורך כל טיפול בצוות וולפסון  מצוינותוציין את  מתמודדים במרכז הרפואי וולפסון

  .הקורונהמגפת תקופת 
 

של משרד  זיהומיםבמודל תמרוץ מניעת  100ציון אני גאה ושמחה לבשר לכם.ן כי קיבלנו 
בין הנושאים שנבדקו: תשתיות ארגוניות ומקצועיות היחידה למניעת . 2020לשנת הבריאות 

זיהומים, מעקב ניהול אבחון ודווח בקטרמיה, מניעת חשיפת מטופלים ואנשי צוות לקורונה 
 , וכן תחקור, דיווח וחקירת התפרצויות של המחלקה. במחלקות בסיכון גבוה

מצוינים בעיקר בתקופה זו, והוא ממצב אותנו כ –מדובר בהישג משמעותי וחשוב מאין כמותו 
.  ההישג הזה שייך לכל אחד ואחת מכם.ן והוא ניתן לנו הודות לעבודה המקצועית ומובילים

, מנהלת ד"ר דבי בן דודתודה מיוחדת ל והמסורה שלכם.ן, ועל כך אני מבקשת להודות ולשבח.
, אשר אשר מובילה את תחום מניעת זיהומים מטעם הסיעוד וליעל כהן, היחידה למניעת זיהומים

שג זה ופועלות במסירות יום ולילה לאורך השנה לעשות קפיצת מדרגה בנושא מניעת יהובילו לה
 זיהומים בשגרה ובחירום.

 

כנס מקוון לרופאי נשים ערך לאחרונה  ,קובי בר' פרופבניהולו של  אגף הנשים והיולדות
רופאים ורופאות. מיטב הרופאים והרופאות שלנו  120-, במסגרתו השתתפו למעלה מבקהילה

הגורמת למקרים רבים של סרטן  BRCA המוטציה בגן העניקו הרצאות שנסבו סביב נושא 
, רון שגיב' פרופ : חיוביות במיוחדאשר זכו לתגובות , בין המרצים והמרצות .השד והשחלה

, ר מיכל ברכה"דהשתתפה בכנס גם   .מיכל לוי' אוהד גליק ודר' דר, טליה לוי' פרופ
וזו אחת , ד"ר מוטי שמעונובבניהולו של כירורגיה א' ממחלקה מנהלת שירות כירורגית שד 

מענה לנושאי מהדוגמאות הרבות של הנחישות של כלל הצוותים הרפואיים בבית החולים לתת 
 .והשותפויות הרב תחומיות שנרקמות כאן רפואה רבים מלבד הקורונה

 

בחרנו לציין אותו השנה ביחד עם הזיכרון החי של . יום השואה הבינלאומיבעולם צוין אתמול 
סיפורו המרגש של אביה , שחלקה את מחלקה פנימית ג'מנהלת , גודארד-פרופ' ג'יזל זנדמן

אשר שרד את תקופת השואה בתנאים קשים במיוחד, במסתור בבור  ז"להתעשיין פליקס זנדמן 
לאחר המלחמה הצליח להקים את מפעל חייו ולגדל משפחה מפוארת. חודשים.  15חשוך למשך 

לאור דיווחים מדאיגים על ניצולי שואה שחיים ביננו בבדידות ומתחת לקו העוני, עלינו לזכור 
חברתית, כלכלית, הכחברה ישראלית לדאוג ולוודא שהם מקבלים את כל התמיכה ה שמחובתנו

 הרפואית והרגשית הנדרשת.
 

 לחג ט"ו בשבט החל היום, ולסוף השבוע, מאחלת שנדע השנה בעיקר צמיחה משותפת ואישית. 
 
 
 

 

 בברכה,    

 
 ד״ר ענת אנגל       

 ילית המרכז הרפואמנכ״       


