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צוות יקר,
עם החזרה לשגרה אנחנו רואים שוב כמות פציעות טראומה בעלייה .השבוע טיפלנו בחמישה פצועים ,שניים
בינוני ושלושה קל ,שנפגעו כאשר קומה בבניין בחולון קרסה איתם .מד"א פינו אלינו את כל הפצועים ,וד"ר
אדם גולדשטיין ,כירורג הטראומה הבכיר אצלנו ניהל את הטיפול באירוע במקצועיות וקור רוח ,יחד עם
צוותי מלר"ד מבוגרים ומלר"ד ילדים .לכל הפצועים שלום ואנו מאחלים להם החלמה מהירה.
מצוינות אגף ילדים אצלנו ,בראשותו של פרופ' אילו דלאל ,היא מן הידועות .מבקשת להביא לידיעתכם
מספר הישגים רפואיים ראויים לציון מהתקופה האחרונה;
בהובלת ד"ר מיטל קידר ,מנהלת היחידה לנפרולוגיה לילדים ,לראשונה בישראל יינתן בוולפסון טיפול
תרופתי חדשני לילד כבן שנה הסובל מ -אי ספיקת כליות .מדובר בהליך מורכב ומאתגר אשר כלל אבחון
גנטי של תסמונת נדירה ,על ידי היחידה לנוירולוגית ילדים בניהולה של פרופ' טלי שגיא ,והמכון הגנטי
בניהולו של ד"ר אהוד בן .לאחר האבחון ,הותאמה לילד הרך תרופה ביולוגית חדשנית וכבר כעת רואים
שיפור ניכר במצבו הבריאותי וחזרה לשגרת החיים .זו גאווה עבורנו להיות ביה"ח הראשון לילדים שמעניק את
הטיפול הראשון בישראל למען ילדים הסובלים ממצב נדיר זה של אי ספיקת כליות.
לפני מספר ימים הצלנו פעוטה כבת חמישה חודשים אשר מצבה הקליני הידרדר כתוצאה מחשיפה
לרעלן הנפוץ בדבש .תודות לערנות של הצוות הרפואי והסיעודי שלנו ומתן טיפול מהיר – חייה ניצלו.
מדובר במקרה שאינו שכיח ושהביא לידי ביטוי את יכולות האבחון והטיפול של טיפול נמרץ ילדים ,מיון ילדים
ומחלקת הילדים – בשורה הראשונה ,מקצועיות ללא פשרות ומצוינות ברמה הארצית.
בתחום החדשנות ,התקיים לאחרונה אירוע "משפיעים מבפנים" בנושא אפליקציות מקדמות בריאות.
הרשות לחדשנות ומחקר ,בראשותה של אורנית כהן ,הובילה קבוצת דיון בנושא 'הערכה קלינית של
אפליקציות בריאות' וזכתה להוקרה ממשרד הבריאות ומארגון  ,HealthILעל ההשקעה והמקצועיות.
בהזדמנות זאת מזכירה לכם שאנחנו בשלבים של קבלת הצעות לרעיונות ופטנטים מכם ,שיכנסו לתהליך של
אקסלרטור .מוזמנים לפנות לוועדת הפטנטים דרך רשות המחקר והחדשנות.
ברכות לד"ר אמיר דגן על מינויו למנהל יחידת הראומטולוגיה .מקצוע הראומטולוגיה עובר שינוי בשנים
האחרונות עם כניסת טיפולים ביולוגיים חדשים ,ואתגרים משתנים .מלבד פיתוח התחום בוולפסון ,בשותפות
עם כל הראומטולוגים והראומטולוגיות כאן ,היחידה תהפוך להיות מוכרת להתמחות-על ותהווה מוקד משיכה
למסלול התמחות במקצוע הפנימית ,ובכך גם לחיזוק האגף הפנימי.
השנה אנו חוגגים את חג החירות ,בסימן יציאה ממגפת הקורונה לתקופה חדשה .לאחר שנה של לחימה
בחזית הקורונה ,מערכה שאתם ואתן ,עובדות ועובדי ביה"ח ,מובילים במקצועיות ובמסירות גדולה ,הנהלת
בית החולים תעניק לכם אות הוקרה סמלי .בתלוש השכר הקרוב תצורף סיכת לוחמים ולוחמות ממותגת
לציון שנה ללחימה הבלתי פוסקת שלכם למען המטופלים והמטופלות בכל תחומי הרפואה תוך כדי
אירוע עולמי של מגפה היסטורית ואלימה.
אני מאחלת לכם ולבני משפחותיכם חג חירות ואביב שמח ומאושר.

בברכה,
ד״ר ענת אנגל
מנכ״לית המרכז הרפואי

