
המשיכו בעשייה המבורכת 
מלאת ההקשבה והאמפתיה, יישר כוח!

נשים ויולדות
 הריון בסיכון

לצוות הריון בסיכון, לציפי וצביה ביולדות, על היחס 
מחמם הלב והמרגיע, מדריכות ומקשיבות לקראת לידה.

 חדר לידה, יולדות ופגיה
אני רוצה לומר תודה לעינת המיילדת המדהימה! 

עינת נהגה בסבלנות שיא! נתנה לי כל הזמן תחושה נוחה 
ועודדה אותי שהכל יהיה בסדר גם כשהיו רגעים שבהם אני 

כבר ויתרתי. עברתי לידה רגילה ללא אפידורל כי לא הספקתי 
לקחת. והצלחתי לעשות את זה בעיקר בזכות עינת המקסימה 

שלא עזבה אותי לרגע. פשוט לא יכולתי לבקש טובה ממנה. 
אז תודה לבית חולים וולפסון שבוחר בטובים ביותר.

ובכלל, כל הצוות החל מהאחיות במחלקה ובפגייה ועד 
הרופאים, אנושיים, מכילים ואכפתיים באופן יוצא מן הכלל. 
תודה שהפכתם את חווית הלידה שלי להכי טובה שאפשר :(

כירורגיות
 לב חזה אורולוגיה

תודתי העמוקה לד"ר ג'פרי מטר על הטיפול, 
המסירות, המקצועיות והדאגה כלפי במשך 

שהותי במיון ואחר כך במחלקה. הייתי מפוחד 
ומבוהל, הוא ניגש אלי כמו לאחרים התעניין, 

הרגיע, דאג, טיפל במסירות והרגיע. מצאתי אוזן 
קשבת והרגשתי בטוח.

ד"ר חגי דקל הוא רופא מושלם, יש לו ידי זהב
של אומן. הוא חביב, אדיב וגם חייכן. 

אפשר להתלוצץ איתו רוב הזמן, הוא דוגמה ומופת, 
זכינו ברופא מושלם. 

תודה לאחיות נפלאות בניתוחי יום.

 כירורגיה ב' עיניים
תודה לשושנה טספאי על מסירות, אכפתיות,

יחסי אנוש מעולים.
תודה לשושנה לבייב על אנושיות, כבוד, 

ארגון ויחס שאין כמוהו.

תודה על טיפולים, יחס ודאגה מעל ומעבר
במיוחד לד"ר ארקאדי, לאחיות ולכוחות עזר,

לציפי- תודה מיוחדת.

פנימיות
 פנימית ו'    נוירולוגיה 

הוקרתי והערכתי העמוקה לאח בוריס לוינסקי, 
אשריכם שאדם כמוהו עובד בבית החולים 

שלכם, אתם יכולים להיות שקטים שהמטופלים 
שלו בידיים מעולות. 

מלוא הערכה והוקרת תודה על הטיפול המסור של 
ד"ר מנחמי, ד"ר אדלר, ד"ר סוייפר וצוות האחיות 

הנפלא ברשות אחות אחראית ליאת מור.

 פנימית ג' + מרפאה ראומטולוגית פנימית א' 
ברצוננו להודות על טיפולכם המסור, הנאמן, 
הלבבי, המקצועי, האמפתי. בימים קשים אלו, 

הייתם לנו נחמה וחיממתם את ליבנו.
לקרן, לשרית, למאיה, לאחמד וג'מאל ולכל 
שאר האחיות והרופאים שהסבירו בנעימים. 

האחיות המסורות והחרוצות שלא פסקו מלטפל 
ולנקות ולדאוג לאהובתנו. מעריכים מכל הלב.

אמי מטופלת במרפאה הראומטולוגית, 
פרופ' גודארד את מטפלת באמא במסירות ותמיד 

נעימה מאוד, עם סבר פנים מלא חן, אמפטיה ודאגה 
 לבריאותה של אמא.

הערכתי על זמינותך לכל שאלה. מודה לך מאוד 
ומעומק ליבי על היותך רופאה נהדרת, מקצועית 

 ומלאת אמפטיה ודאגה.

 ריאות פנימית ה'   
ברצוני לציין את עבודת הקודש של כל הצוות. 

על האכפתיות, הדאגה לחולים, היחס הטוב 
והעידוד בתקופה לא קלה. כל הכבוד לצוות 

האחיות הרופאים, המזכירה המקסימה נירית 
שתמיד עם חיוך עוזרת למשפחות, עונה על  

שאלות ודואגת למכתבי השחרור. 

אני רוצה להודות לצוות במחלקת ריאות לד"ר ברוזגול 
טטיאנה לד"ר סופיאון לאחות מרינה ליפץ ולצוות 

האחים פאדיג, עוביא, אחיס והאחיות בצוות כוחות 
עזר לאה ותמרה שעושים ועושות עבודת קודש 

בנעימות סבלנות ובמסירות. 

פינת הפרגונים
עובדים מפרגנים לצוותי מנהל ומשק על מתן שירות שמסייע לכולנו להגיש למטופלינו שירות 

מקצועי ואיכותי כאחד.

צוות העובדים במרכז המידע מבקש להביע הערכה לאנג'לה עובדת המשק.
אנג'לה תמיד מסייעת לכל מי שמבקש עזרה, למטופלים, למבקרים ולנו העובדים. 

תודה על עבודה מסורה ואכפתית שנעשית עם חיוך גדול.

צוות מחלקת יולדות מבקש להביע תודה והערכה לכל צוות משרד רישום וקבלה ובמיוחד 
לגב' יפעת עופר דיבקר על פעילותה המסורה במסגרת רישום יילודים במחלקת יולדות. יפעת מהווה 
חלק בלתי נפרד ממחלקתנו, נותנת שירות אדיב ומקצועי ליולדות, מסירותה לתפקידה ניכר בכל עת. 

תודה מכל הלב, מורן וצוות מחלקת יולדות.

ברצוננו להודות לוואקה עובד משק, שתמיד נכון לעזור, מגיע מיד ודואג לניקיון המחלקה 
במקצועיות ומסירות. תודה גדולה, יעקב וצוות המלר"ד.

אונקולוגיה 
תודה לטל כהן על נדיבות ליבו והרצון הטוב 

שפועם בו לעזור לכל אדם.

זימון תורים   
אני רוצה להודות לעובדת אודליה פרץ. 

התקשרתי בבוקר כדי להזמין תור והיה לי 
את העונג לדבר עם אודליה שהייתה נחמדה, 

סבלנית וגם מקצועית ביותר.

מלר"ד
אני רוצה להעריך ולהוקיר תודה לצוות המהמם 

והאדיב עם רגישות הלב שלהם בטיפול שלנו, 
מתחיל מהאחיות שנהב ודניאלה ואז הטיפול 

המסור והאדיב ומתחשב של עוזר הרופא דודי 
דיגמי ולאורך כל הקבלה והשחרור והתהליך 

בדיקה והמתנה, המענה של מנהל המחלקה קמר 
משה ובמכתב צנוע זאת ברצוננו לומר להם המון 

המון תודה על התיחסותם והמענה הרפואי שנתנו 
לנו תודה תודה תודה.

כשהלב מוקיר תודה
יחידת חווית המטופל
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אנו מזמינים אתכם.ן, לפרגן לעובדי מנהל ומשק על עשייתם היומיומית ושירות מעל ומעבר.
כתבו לנו את שמכם, שם העובד.ת שחשוב להוקיר וספרו במספר משפטים על תרומתו.ה לשירות 

עבור מטופלינו ובני משפחתם.
lironl@wmc.gov.il :את ההוקרות שלחו במייל ללירון לוינברג

*ההוקרות בגיליון נבחרות מתוך תיקיית מכתבי התודה המשותפת, וכוללות ייצוג אחד לכל יחידה.


