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משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי
צוות יקר,
השבוע נאלצנו שוב לעבור לפעילות במתכונת חירום –על רקע ירי טילים ,ואירוע הפרות סדר ציבורי ,ואני
עומדת נפעמת מול התפקוד של כולם כאן ,במקצועיות ובמסירות אין קץ.
בליל שלישי ,טיפלנו באירוע רב נפגעים מהקשים שידעה העיר חולון .בעקבות פגיעה ישירה של
טיל ,הגיעו אלינו לביה"ח עשרות פצועים ,בהם פצועים במצב קשה וקריטי .אני גאה בצוותים שלנו,
אשר נלחמו על חייהם של הפצועים במסירות רבה והצליחו לייצב את מצבם .אני גאה ושמחה לכתוב
לכם ,שמצבה של הילדה בת ה 4-מחולון אשר נפגעה מרסיסים השתפר באופן דרמטי ,וזאת
הרבה בזכות הטיפול שקיבלה כאן.
בימים אחרונים זכינו לביקורי תמיכה מרגשים ,כאשר הגיעו אלינו ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו,
וסגן שר הבריאות ,יואב קיש .מהיחידה לטיפול נמרץ ילדים ,ראש הממשלה העניק נאום לאומה ,ורגע
לפני כן הוא ביקר את הילדה בת ה 4-והעניק תמיכה ורוח גבית לצוותים שלנו .ביחד עמו ,סגן שר הבריאות
הביע אף הוא את הערכתו הרבה לפעילות ביה"ח בשעה קשה זו.
היום ביקר אותנו שר התרבות והספורט ,חה"כ חילי טרופר ,במחלקות טיפול נמרץ כללי וטיפול נמרץ
ילדים ,והתרשם מאוד מהמענה הרפואי שהענקנו לפצועים ,וממסירות הצוותים של בית החולים.
ביקרו אצלנו מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' חזי לוי ,והנהלת משרד הבריאות .פרופ' לוי הביע
הערכה גדולה והתרגש למול סיפורי הניצחון של משפחות הפצועים ,וגם ראשי הערים חולון ובת ים,
מוטי ששון וצביקה ברוט הדגישו את חשיבות בית החולים במענה לאוכלוסיית הערים בראשותם.
אני מוצאת לנכון להדגיש את המגבלות שלנו כעובדי השירות הציבורי בכל הנוגע לאופן ההתבטאויות
שלנו ,כולל במסגרת פרטית וברשתות החברתיות .ההבהרה של נציבות שירות המדינה היא כי כל
התבטאות גזענית וכל עידוד או תמיכה במעשי אלימות תוביל לנקיטת יד קשה כולל העמדה
לדין משמעתי על ידי הנציבות .אבקשכן בכל לשון של בקשה להימנע מלהגיע לסיטואציה זו ,לשמור
על איפוק ולפעול בעיקר להרגעת הרוחות.
לסיום ,מבקשת לחזק כל אחת ואחד מכם בתקופה מורכבת זו ,מקשיבה לרחשי ליבכם ,יודעת
שאתם מתאמצים לאזן בין כל האתגרים שעומדים לפתחנו בתקופה זו ,וזמינה לכם.
מאחלת שתהיה תקופת חגים רגועה ושקטה.

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

