
 

 

 18.2.21      משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
 

 צוות יקר,

 

" , אתם יכולים לעשות את זהאם אתם יכולים לחלום על זההאמירה הידועה של וולט דיסני, "

", מציאות עולה כל דמיוןשה"לות עם השנים למדתי לגכקלישאה. עם זאת, עשויה להתקבל 

, כיוון שנולדו מתוך נסיונם של ידאלוקרוב .  זאת והופכת סיסמאות שגורות לנכונות ואמיתיות

בית החולים החדש את השבוע חנכנו , בכוחות של חלום עוצמתיהאנשים שטבעו אותן. וכך, 

נחלם שנים רבות בית החולים לילדים החדש ביותר במזרח התיכון  . על שם סילבן אדמס לילדים

נו סיפור נפרד וקצרה לו. סיפור הקמתו הי בתוך בית החולים וולפסון ומחוצהעל ידי אנשים רבים 

לפרט אותו, אבל זהו מסע שרבים מאוד עשו בעשור ומעלה האחרונים. אני רואה מ היריעה כאן

של בית החולים לילדים, מחלקת ילדים ומחלקת כירורגית  נותובפתיחת המחלקות בקומות העלי

ודות לשותפים של וולפסון ולצוותים, ומבקשת לה מתנה מרגשת לקהילה של וולפסון ילדים,

  "הצל ליבו של ילד".עמותת  –למסע המופלא הזה מהיום הראשון 

הוא ביצוע ניתוח  עמית דותןד"ר בראשותו של  היחידה לניתוחי כף רגלהישג קליני חשוב של 

טכנולוגיה חדשנית ויוצא דופן לתיקון עיוות קשה בכף רגל של מטופל, באמצעות  ,מיוחד

מדובר בהליך שמבוצע לראשונה בישראל, באמצעות הסט הניתוחי החדיש הזה. צוות  ומתקדמת.

לממש חלומות להכנסת כדי עושים רבות  בניהולו של ד"ר רפאל לוטן אורתופדיהמחלקת 

 טכנולוגיות מתקדמות וניתוחים חדשניים וכולנו גאים על כך.

, ובצעדי המטופלים של וולפסון , למעןשמגשימים את החלומות שלהםרבים בוולפסון חולמים יש 

לייזר מתקדם לצורך במכשיר  ההתחדש פרופ' גיא קליינמןבניהולו של  עיניים מחלקת. ענק

פרי מימוש חזון מחלקת והינו כאמור,  ,חדשני וייחודי לוולפסון. מדובר בשירות ניתוחי עיניים

 למען המטופלים. הטכנולוגיהבקדמת עיניים, לפתח את רפואת העיניים בוולפסון ולהעמידה 

קהילת לקידום הבריאות בהינו פעילות המרכז הרפואי  מגווניםחלום נוסף שמוגשם בפרויקטים 

ושותפים לה  , כלכלנית בתאגיד הבריאות, הדר מיימוןמרכזת מובילה ואת אחד מהם . וולפסון

שותף עם עמותת מרצים מתוך הצוות הרפואי. אני רוצה להודות לכל מי שנוטל חלק במיזם המ

מנהלת יחידת דימות  ד"ר גליה בר אוןחזה, -ניתוחי לבמנהל מחלקת  ד"ר חגי דקל תעשיידע:

נשים  ממחלקת וד"ר מור בוסתן ד"ר יוסי מזרחיריאות, ממחלקת ד"ר אל בוריאת עקאב , השד

מנהלת המחלקה לתזונה ודיאטה,  ענת לוי, ,יו"ר ועדת הלסינקי פרופ' חוליו וינשטיין,  ומיילדות

הליצן  דוד שילמןוגם, ממכון הלב,  ד"ר יצחק שרעביממכון הדימות,  ד"ר מוחמד בדראנה

 הרפואי הבכיר שלנו. 

, לרגל קבלת התואר מיילדותיים םמנהל שירות סיבוכי, ד"ר ערן ויינר ברכות חמות לואסיים ב

מצטרף לשורה  פרופ' ויינרה של אוניברסיטת תל אביב. מהפקולטה לרפוא פרופסור חבר קליני

נשים  מחלקת הנמנים עם)!(  פרופסורים ופרופסוריות 11ארוכה ומכובדת של לא פחות מאשר 

וחינוך נרחב קידום אקדמי מימוש חזון של , אשר פעילותו לפרופ' קובי ברבניהולו של  ומיילדות

 ה רבה. ראויים להערכ ,של צוות מחלקתומצטיין רפואי 

  .מתממשיםחלומות אין ספק, שולאור כל זאת, 

 ף שבוע נעים לכם.ן ולבני ביתכם.ןסו

 

    בברכה,

 

 ד״ר ענת אנגל

 הרפואימנכ״לית המרכז                                                                                                      


