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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי

צוות יקר,
אני שמחה לפתוח בעדכון החשוב לגבי סגירת מחלקת קורונה השבוע ,ופתיחתה מחדש כפנימית ה' .המהלך התאפשר בעקבות
הירידה בתחלואה בקורונה בארץ ,ובזכות החיסונים נגד הקורונה .במקביל לירידה זו אנחנו רואים עליה ניכרת בפניות אל בית החולים
מסיבות אחרות ובכלל התחומים .גל העלייה בפעילות צפוי להימשך ,תוך כדי החזרה שלנו לשגרה ,וכולנו נערכים אליו במענה
מיטבי ומצטיין .נתון נוסף שהתפרסם היום בתקשורת ממקם אותנו בעשיריה הפותחת של בתי החולים הכי מחוסנים .יש לכך
משמעות גדולה מבחינת בטיחות הצוות והמטופלים ,ואני גאה על התוצאות הללו.
במהלך שבוע שעבר ,השקנו את מתחם חדרי האירוח החדש למשפחות מטופלים ולאנשי הצוות .אני מבקשת להודות לחברי
עמותת הידידים המתנדבים שלנו ובראשם ליו"ר העמותה ,בן חור ירושלמי ,על העשייה הרבה למען מטופלי בית החולים
והמשפחות שלהם מזה עשרות שנים ,ולשותפנו היקר  -הרב לוי מנדלזון מארגון לב חב"ד ,שגרם לכך שציבור רחב של תורמים
התחבר למשמעות של לינה וסידור מכבד למשפחות מלוות ,והביא לכך שהתורמים נשאו תרומה לפרויקט חשוב זה .מתחם חדרי
האירוח שלנו משכן משפחות הזקוקות לשהות לצד יקיריהן המאושפזים ,והשירות הייחודי הזה מוענק – רק אצלנו – ללא תשלום,
ובשוויוניות מלאה ,על פי צורך .כתבה מרגשת שפורסמה באתר  YNETבערב יום העצמאות הדגישה את הגשר בין כל בני האדם
שבית החולים שלנו יוצר בפרויקט זה ואחרים  ,כאשר משפחה של ילד פלסטיני התארחה באחד מחדרי האירוח ,שנתרם על ידי
הוריו של בניה רובל ז"ל ,שנהרג במבצע צוק איתן.
השבוע ,בשעה טובה ,פתחנו מחדש את חדר האוכל שלנו ,לאחר שנה שלמה במהלכה לא יכולנו לעשות זאת בשל מגיפת הקורונה.
הפתיחה במסגרת של פיילוט ובהתאם לכל ההנחיות .מרגש לראות את כולם נהנים מישיבה משותפת בעת ארוחת הצהרים ,מפגש
משמעותי שיוצר סביבת עבודה נעימה וחיובית .תודה כתמיד לאנשי מערך המזון והלוגיסטיקה שלנו על ההיערכות המצוינת
והמתוכננת בקפידה.
עם המעבר לבית החולים החדש לילדים ,אזור הכניסה של מחלקת ילדים הקודמת הוסב לחדר סימולציה רפואית ,וישמש את אנשי
הסגל שלנו ,להכשרה מקצועית בתחומים קליניים ושל תקשורת .הכשרות סימולציה מהוות סטנדרט בינלאומי למצויינות רפואית,
והמתחם החדש מתווסף לתרגולי הסימולציה שאנחנו מבצעים באתרים השונים ברחבי בית החולים.
השבוע קיימנו בבית החולים תרגיל כיבוי אש פנימי ,במסגרתו דימינו מצב חירום של שריפה במחלקות האשפוז ותרגלנו פינוי מהיר
של מאושפזים תוך כיבוי מהיר של הדליקה .התרגיל עבר בהצלחה ,והובל על ידי יפים פיינשטיין ,אח אחראי שעת חירום .היה שיתוף
פעולה מרשים עם שירותי הכבאות .מחובתנו להיערך לכלל אירועי החירום במתארים השונים ,כדי שבמידה ויהיה אירוע אמת ,אנחנו
נפעל במצויינות וניתן מענה מיטבי למטופלים שלנו ,כפי שעשינו במענה לפנדמיית הקורונה.
מסורת חדשה שמתחילה השבוע היא של המלצות בנושאי תרבות ופנאי .כל מי שמעוניין לשתף המלצה על ספר ,מופע ,שיר,
יעד לטיול ,אירוע מעניין וכדומה ,יעביר אלי את ההמלצה ,ובמהלך האיגרות שיתפרסמו ,אציין את ההמלצה יחד עם שם הממליץ.
והשבוע ממליצה על :פסטיבל הסופרים במשכנות שאננים.3-6/5/21 ,
סופ"ש מהנה.

בברכה,
ד״ר ענת אנגל
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