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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

                                                                                                                          

 צוות יקר,

 

גיע על מנת הנשיא ה. ריבלין (רובי) מר ראובן, ביקור רשמי של נשיא המדינההשבוע נערך אצלנו 
ולהזכיר לציבור שהקורונה עוד כאן, והצוותים שמטפלים כבר בתקופה המאתגרת הזו, כולנו לחזק את 

. סיירנו ביחד עם חברי הנהלת ביה"ח שנה במקצועיות ובמסירות בחולים ראויים למלוא ההערכה
 -במחלקות הקורונה, קיימנו פגישה מחממת לב במהלכה הענקנו סקירה מקיפה אודות פעילות ביה"ח 

אתם , במילים אלה: "א העביר את המסר לתושבי ישראלהנשיבשגרה ובתקופת הקורונה, ומכאן 
בוולפסון, אתם לוחמי הבריאות שלנו. במהלך החודשים האחרונים מתחתם את היכולת שלכם 
עד קצה הגבול. עשיתם ואתם עדיין עושים לילות כימים, שבתות כימי חול, משמרות סביב 

ו אסירי תודה. אנחנו רואים את השעון. באתי הנה היום כשליח הציבור, כדי לומר לכם שאנחנ
העשייה הבלתי פוסקת שלכם, את ההקרבה שלכם ושל בני ביתכם. לשמחתי מבצע החיסונים 

, ואנחנו כבר מאמינים שיש אור הנפלא שהתקיים כאן במהלך החודשים האחרונים מניב פירות
שוב לצוותים . אני מצטרפת לדברי הנשיא ומבקשת להודות בקצה המנהרה החשוכה שנקלענו אליה"

מירה על בריאות הציבור בישראל. כולנו צריכים להיות אתם חשובים מאד לש המיומנים והמסורים שלנו,
 .לנשיא המדינה שהגיע אלינו. אני מודה ובעשייה שלנו בוולפסון גאים במערכת הבריאות שלנו

 

 אנטרולוגיהגסטרו כוןבמבשבוע שעבר בוצעה לראשונה מעדכנת כי  ,רפואיתהחדשנות בתחום ה
מדובר בפעולה אשר במהלכה מוכנס סיב אופטי זעיר המאפשר . spyglass מערכתעם  פעולה פולשנית

מראה ויזואלי איכותי של דרכי המרה והלבלב. בעזרת פעולה זו, ניתן לקחת דגימות רקמתיות זעירות 
שרת ריסוק של אבני ולאבחן גידולים שאינם ניתנים לאבחון באמצעים המקובלים. בנוסף, מערכת זו מאפ

בתי החולים בישראל של  השורה הראשונההמרה בעזרת גלי רדיו או גלי לייזר. כעת אנו מצטרפים אל 
לד"ר תומר אלבז גרינר, לד"ר ורה דרייזין ולאחיות המאפשרים בדיקה וטיפול מתקדמים אלה. תודה 

, אשר בניהולו של פרופ' ערן ישראליממערך הגסטרו וילנה ישמאילוב  ילייבנגינה יצחק, אירינה פ
 מקדמים את הפעילות הזו בביה"ח.

 

העלינו את המודעות לנושא ברשתות החברתיות, במסגרת זו, . יום המחלות הנדירותהשבוע צוין 
חד עם מנהל המכון הגנטי, י, פרופ' טלי שגיא, ירולוגית ילדיםבשיתוף פעולה עם מנהלת היחידה לנו

הובלת הנושא למען החולים במחלות נדירות, אנחנו רואים בכמרכז מתמחה לטיפול . אהוד בןד"ר 
  .שליחות - במחלות הנדירות

 

 נתוני תחלואה. לשכת ראש הממשלה שללשיתוף פעולה יוצא דופן וכמה מילים לסיום. השבוע זכינו 
פורסמו , בתחילת השבוע פרסמנומספר המתחסנים כנגד הווירוס אשר למול  במחלקות הקורונה

. הנתונים תומכים בכך שהחיסונים אכן בחשבון הטוויטר הרשמי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו
מוחלט של חולי קורונה המאושפזים הרוב הומראים כי רמטי על רמת התחלואה, משפיעים באופן ד

החיסון הראשונה אך את מנת ביניהם הספיקו לקבל מבודדים ובביה"ח לא קיבלו את החיסון, 
ולצערי  95%-ל עלהיעד ההתחסנות לעובדי מערכת הבריאות עם זאת, . לא את המנה השנייה

הנתונים מוצגים לציבור,  ולכן אנחנו לא מגיעים ליעד. ,לא כולכם התחסנתם שלנובבית החולים 
ד כמה היא וקשה לתת הסבר מדוע עובדים שנמצאים בבית חולים ורואים מה יכולה המחלה לעשות וע

באים במגע. הם יכולה להיות קשה, לא מתחסנים ובכך מסכנים עצמם, את יקיריהם ואת המטופלים איתם 
למי שיש שאלות, חששות או התלבטויות,  מוזמן לפנות אלי . י מעודדת את כולכם למהר והתחסןאנ

 ולקבל מענה. 

 , לכם ולבני משפחותיכםנעים ובריא סופ"ש

    

     

 בברכה,         

 
 ד״ר ענת אנגל           

 ילית המרכז הרפואמנכ״           


