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 צוות יקר,
 

: השבוע שוחרר מביה"ח  תקופת מגפת הקורונה – ל לסיום תקופה מורכבתסמב, בנימה אופטימיתפותחת 

משך שלושה חודשים במחלקה ב, אשר היה שרוי בין החיים למוות ואושפז האחרוןהקשה חולה הקורונה 

והקורונה תהפוך , נותרו בישראלעדיין בקרוב יוסרו המגבלות הבודדות ש .כללי נמרץ לטיפול

יש מדינות  –המגמה  ה. בעולם עדיין לא ברורבין שלל המחלות הקיימות ברפואה ,למחלה נוספת

, יש מדינות שהגיעו לחסינות עדר עקב שיעור תחלואה גבוה, ובימים אלו ההאוכלוסיישמתקדמות עם חיסון 

, ומה תהיה 12-15השאלות שנמצאות על סדר היום בישראל בנושא הקורונה הן האם לחסן ילדים בגילאים 

 ההשפעה של פתיחת השמיים על התחלואה. 
 

וע שעבר, לאחל החלמה ביקרה אצלנו בבית החולים בסוף השב התפוצות, השרה עומר ינקלביץ' שרת

ומר החומות. במהלך מבצע ש פעילותכם יוצאת הדופןהצוותים על  כםולברך את ,מהירה לפצועים ולפצועות

ד"ר ברדה ג'וליה, מינית. סיור במרכז לטיפול בנפגעות תקיפה בקשתה, ערכנו לה באותה הזדמנות ול

חשיבותו והיותו המענה המקצועי את , פירטה מנהלת היחידה להריון בסיכון והאחראית על המרכז

הטיפול הרב בארץ,  ביותר היקף הפניות הגדולבטים של יבארץ לנפגעות תקיפה מינית בה העיקרי

שמגיעים, כולל שקיים כאן למקרים  והמעורבות הייחודית של הרפואה המשפטיתשניתן מקצועי 

 המורכבים ביותר.  
 

. The New York Times המכובד בעיתון בוולפסון, פרסם טור דעה הטראומהאחראי , אדם גולדשטייןד"ר 

של וולפסון,  ת החוליםבבי ,, מתוך עבודה משותפתערכים של אחווה ושלוםדגיש ומ המחזק מאמרמדובר ב

ואף צוטט בידי דיפלומטים בכירים, בהם  זכה לפופולריות רבה המאמריהודים וערבים, זה לצד זה. 

 . מרטין אינדיקהמדינאי האמריקאי 
 

קוסובו מ 16ניתוח לב מורכב בילד בן  הביצע חגי דקל,בראשותו של ד"ר  לב וחזהניתוחי מחלקת השבוע, 

לאחר שהתאושש מהניתוח, הגיעו אלינו  .עמותת הצל ליבו של ילד תמיכה של ב, בל ממום לבביואשר ס

מר , מחלקת הבלקנים במשרד החוץומנהל  ,אינס דמירי גב', שגרירת קוסובו בישראללביקור רשמי 

  .רבות בעולם מדינותלרפואי מוקד ידע חנו אני גאה על כך שאנ. דן אוריאן
 

 .אנו על המפה הבינלאומית, כל העשייה בזכות
 

מטופל שלנו אשר שב להכרה לאחר שהיה שרוי במצב  עבור, לקיים חתונה כמו כן, שבוע שעבר התרגשנו

השילוב בין הצלת  .בניהולו של ד"ר אריה סורוקסקי כללי לטיפול נמרץבמחלקה  גם הוא  וטופל ,קשה

בצורה  שאנחנו מעניקים מענה על צרכי המטופליםה, לבין כאן חיים והרפואה המעולה שמוענקת

  בוולפסון. הוא הערך המוסף והייחודי שיש פה מותאמת אישית,
 

ית יאוכלוסשמחזקת את המגוון שיש בוולפסון, אצל מהחשיבות שאנחנו רואים בפעילות פרו אקטיבית כחלק 

לממונה על , סגנית המנהל האדמיניסטרטיבי, רחלי אסאהגב' אחרונה ל מונתה, המטופלים והעובדים

הצלחה רבה בתפקיד, שהוא חשוב מאין כמותו. לה . אני מאחלת ומניעת גזענות תעסוקתיהתחום של גיוון 

בשאיפה להוות להצלחתנו כארגון,  תרבויות, כבסיסהמגזרים, הדתות והעובדים מכל אנחנו רוצים לראות כאן 

 .בריאהס לחברה ישראלית קוסמו-מיקרו
 

 מאחלת לכולנו סוף שבוע שקט ובטוח,
         

 ד״ר ענת אנגל        

 ילית המרכז הרפואנכ״מ         
 


