
 

 

 

  

 

 2019 אוגוסט 22         
 

 צוות וולפסון היקר;
 

המרכז הרפואי וולפסון קיבל מחמאות רבות על הביצועים בדיון התקציבי החציוני שהתקיים 
השבוע את אחד הציטוטים בפניכם במשרד הבריאות, חטיבת המרכזים הרפואיים. מביאה 

בבית  שחל המשמעותי השיפור את לטובה לציין רוצים אנוהכתובים בסיכום הדיון :"
בפעילות  גידול על המצביעים נוספים ומדדים הכלכליים לגבי המדדים החולים

הודות למאמצי כל  מתרחשחשוב לי שתדעו, שהגידול בפעילות הרפואית  ."הרפואית
יותר ויותר לעובדה שוהתפתחות, וכן  צמיחהון לאת הארג הצוותים וההנהלה להוביל

 , לקבל טיפול מצוין ואנושי. מטופלים בוחרים בנו, בוולפסון
 

הינו השיפור הבולט בתחום בטיחות  לתשבוחות רבות ממשרד הבריאותנושא נוסף שזוכה 
סמנכ"לית המרכז הרפואי המובילה תחום זה, , ד"ר איריס קלירס הטיפול וניהול סיכונים. 

, ד"ר רון שגיב, שחבריה הם: יחידה לבטיחות הטיפול וניהול סיכוניםבוולפסון  בנתה
 אחיותגב' שרה ידידיה וגב' שירה שילה, , וסגן מנהל מיילדות וגניקולוגיה מנהל היחידה

מזכירת , קואינוב הודיהגב' וידה, , היועצת המשפטית של היחעו"ד לובה טחלובהיחידה, 
מלווה, יוזמת, , בלבד מזה כשנהקיימת הנמרצת היחידה. היחידה הצעירה,  שפעילותה 

מבקרת ומכשירה את כלל הצוותים לחשיבה רפואית חוקרת, לעבודה על פי סטנדרטים 
מחזקת את התרבות הארגונית הבלתי ובכך  ארציים ובינלאומיים וללמידה מתמדת,

 וולפסון. במטופלי ןומצוי איכותיפואי רלטיפול  מתפשרת בחתירה
  

, ואנו בונים בוולפסון תחום חשוב זה האתיקה כרוכה רבות גם בתחום ינות ברפואהמצו

כבר קראתם באיגרת קודמת שהקמנו  על פורום האתיקה .עו"ד לובה טחלובבהובלתה של 

של המרכז  הקוד האתיאת בפורום נו יחד איתכם גיבשו אני שמחה לספר לכם שיעכששלי, ו

עוסקים אינספור פעמים ביממה בנושאים של בריאות וחולי, חיים ומוות, כולנו  הרפואי.

אלו נושאים מהותיים . , שוויוןלכל אנושיות וחמלה, חופש הפרט ואוטונומיה, הזכות לבריאות

רום פו .בשאלות אתיותוגעים לעיתים , ונוכבדי משקל השזורים יחד במעשינו ובתוצאותיהם

את  הם חלק מהדרך בה נהפוך הרפואי וולפסוןהמרכז הקוד האתי של ומסמך  האתיקה

 מצרפת שוב את הקישורית.  .לחלק מהעשייה היומיומית בוולפסון אתי-הרפואיהשיח 

 

שלנו. לאחרונה, עבודתה  בפעילות הבינלאומית של מערך התזונהלסיום, משתפת אתכם 

זכתה הפועלת במסגרת מערך התזונה שלנו,  -מהמכון לנפרולוגיה  ד"ר שרה בנימינישל 

במסגרת כנס שנערך בבודפשט. מדובר במחקר אודות מצבם התזונתי של להערכה רבה 

על בריאותם באופן כללי. אני מעודדת אתכם להעז ולהציג כמה והשפעתו  מטופלי הדיאליזה

 שיותר עבודות מצוינות בכנסים בינ"ל.

 

  .סוף שבוע נעים לכם ולבני משפחתכם

 בהערכה,        
 "ר ענת אנגל, ד             
 מנכ"לית המרכז הרפואי                              


