
מלר"ד
אני המטופל רוצה להודות מקרב לב לכל הצוות הנפלא שטיפל בי במסירות נפש, במקצוענות ואהבה 

ושמחה ובצורה נפלאה. לד"ר דווידוב ולכל האחיות הצדיקות תודה רבה לכם. 

הגעתי למיון, קיבלה אותי אחות אינטיסיאר אחות מהממת, טיפלה בי ממש טוב. כל הכבוד לך.

במיון פגשו אותי לאחר קבלה במלר"ד מהלכים האחיות מעיין וברכיה. בכל מהלך הבדיקה ובסיומה 
קיבלתי הסבר, הדרכה מעמיקה ועזרה מעל לכל ציפיותיי מהאחיות מעיין וברכיה. המקצועיות והשלווה 

שהן עבדו כמובן תחת לחץ של מחלקת המיון היו מעל לכל מה שיכולתי לצפות ולכן רק רציתי לציין אותן 
לשבח )אני מאמינה שזו רוח המנהל במחלקה ולכן כל הכבוד ויישר כוח גם לך( תודה רבה שוב בשמי 

ובשם המטופלים שלפעמים לא יודעים לומר מילה טובה למרות שאני בטוח שהם מרגישים ככה.

 רציתי להודות על השירות והצוות הנפלא שקיבל אותי במיון ודאג שאעבור את הלידה בשלום. 
הגענו למיון ביום שבת ברבע לשלוש לפנות בוקר בעודי בלידה פעילה עם כאבים עזים שהראש של 

התינוקת כבר לקראת יציאה הגיע אלינו צוות ובניהם דודי דגמי שלא היסס ולקח פיקוד כי ראה שאני כבר 
בלידה ואין זמן לעלות לחדר לידה. עשה בדיקה וישר הוציאה את התינוקות הרגשתי ממש בידיים טובות 

 תודה לה' ששלח לי שליחים טובים.
רוצה להודות מעומק הלב לכל הצוות שעזר וסייע ובניהם במיוחד לדודי דגמי שעל אף שעובד במחלקת 

 טראומה ילד אותי ממש כמו מיילד שעובד שנים בחדר לידה.
בזכותכם ובזכות דודי עברתי לידה מהירה בלי סיבוכים ובלי תפרים.

ברצוני להודות לאחיות אינתיסאר אגבריה ולקורל חיימוב על הטיפול המסור והאכפתי שקיבלנו בתי 
ואני. הגענו למיון עמוס, הומה אדם לחוץ ועצבני ומקרים לא פשוטים ומי כמוני עובדת המערכת בגאוה 

 וראש מורם התפעלתי מהתפקוד המקצועי והמהיר שהבנות בשיתוף פעולה מדהים ביניהם העניקו.
הם זיהו אותי ממתינה בצד קראו לי שאלו לשלומינו ואם אפשר לעזור ומרגע זה לא עזבו אותנו עד 

 יציאתינו מהמיון.
אני מבקשת להודות לאינתיסאר שנשכה שפתיים וטיפלה בנו במסירות ומקצועיות ולקורל שדאגה להיות 

 בין הלחץ הכי מקסימה וחייכנית ומקצועי.
אתן אכן דוגמא למודל האחות הרחמנית והמקצועית כן ירבו כמוכן ושוב תודה מהלב ממני ומבתי.

המשיכו בעשייה המבורכת 
מלאת ההקשבה והאמפתיה, יישר כוח!

אגף כירורגיות
 אורתופדיה אורולוגיה

אבי אושפז במחלקה האורולוגית פעמיים 
בחודש שעבר וברצוננו להביע את מלוא 

הערכתנו לצוות המדהים ומלא האמפטיה 
מקצועיות והבנה אנא מסרו תודתנו .

 עיניים
ברצוני לשבח את עבודתה של הגב' נעמי 

פריאנטה, עבודה מקצועית וטובה. מזה שנים 
שאנו מגיעים עם שני בננו לביקורת ותמיד 
זוכים למאור פנים, עזרה ורצון טוב לסייע 

בכל דבר. גם בכל פעם שנזקקנו לעזרה עם 
 מסמכים, תמיד נענינו במהירות ויעילות. 

תודה לפרופ' שפירר ולצוות העובדות סיגל 
ונטלי, תמיד במאור פנים, רצינות ומקצועיות 

והענקת הייעוץ והטיפול הטובים ביותר. 

צוות נהדר מקצועי אנושי מסביר פנים מחבק, במיוחד 
ד"ר דוד יפה ועדנה אפשטין וכל צוות האחיות.

_____________________________________

תודה לד"ר גנוט גיל, תודה על הטיפול המסור שלך, ועל 
הלווי במהלך כל התקופה. אני משבחת אתכם ומודה על 

כל רגע. תמשיכו ככה בטיפול המסור והאוהב שלכם.
______________________________________

תודה רבה מכל הלב לד"ר לוטן מנהל מחלקה 
אורתופדית ולד"ר הרשקוביץ. שנתחו את בעלי. הניתוח 

היה קשה, לפני הניתוח היה רוב הזמן בשכיבה במיטה 
וסבל מאד מכאבים. הניתוח הצליח היום הוא הולך יושב 
נוהג וסובל פחות מכאבים. מודים לכם מאד על הטיפול 
המסור, הליווי התמיכה והיחס הטוב תמיד במאור פנים. 

ממליצים עליכם בחום. תמשיכו להצליח ולעזור לאחרים!

 כירורגיה א’
ברצוני לשבח את מחלקת כירורגיה א', אבי אושפז במחלקה למטרת ניתוח, במהלך האשפוז ראיתי את העבודה 

 הקשה של האחים, כוח העזר וכמובן הרופאים, עובדים ללא הפסקה.
אני גאה בכל אחד ואחד מהם, כן ירבו וכמובן מודה להם על הטיפול המסור, האכפתי והקשוב. התרשמתי מאוד 
משאדי אח בכיר, עבד אסמאעיל, ד"ר עאסם, אסעד מתמחה שבטוחה שיעבור את המבחן בגדול. וכמובן את 

המנתח ד"ר פראס אבו עכר, מלי המזכירה של ד"ר פראס ומרינה האחות האחראית. כן ירבו עובדים כאלו 
במערכת הבריאות שלנו. 

__________________________________________________________________________

אני מבקש לציין את ד"ר אדם גולדשטיין מנהל המחלקה שהיה מעל ומעבר למצופה. רמת רגישות גבוהה.
__________________________________________________________________________ 

ברצוני להודות להלל ולשבח את כל צוות כירורגית א' ניתוחי חזה ובראשם ד''ר אבו אקר פארס, לצוות האחים 
והאחיות, שאדי, דיין, ג''ראס פזיוטרפיסט, וסליחה על מי ששכחתי, על היחס האנושי והמסור שהענקתם לי, על 

השיפוץ והניקיון. ושוב תודה 
__________________________________________________________________________

צוות כמו משפחה, תודה רבה!

 אורתופדיה וכירורגיה ב’
 חשוב לי לציין את הטיפול בכל אחת מנקודות הממשק עם כלל הצוותים, במחלקות כירורגיה ב' ואורתופדיה

 תודה לצוות מחלקת אורתופדיה שהצילו את אימי, ותודה לכירורגים על הטיפול האיכותי לאחר מכן.
מבקשת לציין את הרופא המנתח מכירורגיה ב', וההסברים שקיבלנו לפני הניתוח ולאחריו, אנחנו צמודים 

 לאמא וראינו את הלילה הקשה שעבר הכירורג המטפל, האחות מט"נ שהגיעה לשבת ליד אימי ולשמור עליה.
 ואת הסבלנות וההסברה שאנחנו מקבלים במהלך השהות ושוב מציינת שאנחנו נוכחות כמעט 24 שעות.

אני מרגישה בטחון בטיפול באופן מלא, סומכת על הצוותים בעיניים עצומות, החל מהמתמחים ועד הבכירים, 
 כולם קשובים, סבלניים, לא ממהרים ומעניקים לנו יחס כמו בבית חולים פרטי.

 גם השיח המכבד של רופא ט"נ, שהכין אותנו לסוף חיים באופן אנושי, ברור ומכיל ראוי להערכה מבחינתה.
התודה רבה על הטיפול האנושי והמכבד, “טיפול כמו בבית חולים פרטי”!

 ניתוחי לב
אשבח את ד"ר צח, ד"ר רעות שפעלו והסבירו 
לאורך הדרך, את האח מייקל שתמיד הקפיד 

על הנהלים וענה על כל השאלות שלנו 
 בסבלנות.

______________________________

הגענו למחלקה אחרי 3 חודשים בבתי חולים 
אחרים. במצב רפואי ונפשי ירוד מאוד. 

למרות הקושי שהיה כרוך בטיפול בו וריבוי 
המטופלים במחלקה, ראינו את האחים 
והאחיות חובשים את פצעיו, נותנים לו 
תרופות, וגם מדברים אל ליבו בסבלנות. 

מפיגים את הבדידות והעצב שלו, דואגים 
שיחייך ויאכל. ויחד עם הטיפול בעשרות 

מטופלים אחרים, נשמר הקשר האנושי והחם 
עם כל אחד. נתתם לו ולנו כוח להמשיך.  

שמחים שיש לעם ישראל אנשים כמותכם.

 כירורגיה ב’ 
רצינו לציין לטובה את הפיזיותרפיסט במחלקה, שטיפל 

בי סטנדאפיסט זה הכינוי שלו - מקלנסואה
______________________________________

רציתי לשבח את המחלקה לכירורגית ב' בבית חולים וולפסון, 
את המנתח ארקדי סגן מנהל המחלקה, הרופאה ד"ר סולו 
ומנהלת המחלקה ד"ר דיין וכמובן כל הצוות , קיבלנו יחס 

חם, לבבי, אנושי, כן יירבו רופאים מקצועיים כמוהם.
______________________________________

תודה לצוות על כל מה שעשה הלילה.
______________________________________

תודה לכל המחלקה, כל הצוות: רופאים, אחיות, וכוחות 
עזר. על הטיפול המסור, ועל השקט והרוגע שמשרים 

לחולים. שוב תודה.
______________________________________

צוות כיר’ ב’ אתם מהממים, זכות נפלה בחלקי להיות 
אתכם מס’ ימים של אכפתיות ענקית.

מערך הילדים
 מלר”ד ילדים

רצינו להגיד תודה לצוות מיון ילדים שטיפלו בצורה מקסימה בתינוקת שלי. בעיקר לד"ר פודי מוסטאפא 
שהיה מקצועי וטיפל בה בצורה מקסימה, היינו רגועים שהוא הרופא שלה.

פנימיות
 טיפול נמרץ לב אנדוקרינולוגית

מבקשת לציין את הילה כשר, אחות בחסד 
עליון, שנותנת טיפול מושלם. תמיד קשובה, 

מסייעת ומתייחסת לכל בקשה ועניין.

 נוירולוגיה
ברצוני לשבח לטובה את ד״ר מריאטה ומזכירה 

בלה על היחס החם, בכל פעם שאני מגיע 
מקבלת אותי בחיוך רחב. מעבר לכך היא מאוד 

מקצועית ומסבירה את התהליך בסבלנות 
ובצורה ברורה. בנימה זו גם ארצה לשבח את 
בלה שעובדת איתה בשיתוף פעולה ומסבירה 

על תהליכים בירוקרטים בחן ונעימות.

ברצוני להודות לצוות הנפלא של טיפול נמרץ לב, 
תודה מקרב הלב: לרג'א האח החתיך, הנעים, והסבלני 

שעוזר ומרגיע בכל רגע, ומסביר כל דבר, שירבו אנשים 
 כמוהו. הביא את הטיפול לשיא, אכפתיות ויחס מעולה.
לנטלי המקסימה עם סבלנות אין קץ, חביבה, חייכנית, 

מעוררת השראה. ליוסף המקסים הנעים והכובש. 
לאיציק מהמיון המקסים עם הלב והחיוך הרחב. לצוות 

הרופאים, במיוחד מנהל המחלקה ד"ר גלוזמן, וד"ר 
 אמיר דראושה, וכל הצוות הסיעודי.

יוצאים מבית החולים בעזרת השם שלא נצטרך יותר, 
אבל לוקחים איתנו, מזכרת נעימה, חיוך, של כל אחד 

ואחד מכם.

 גסטרו
ברצוני לומר תודה גדולה על בטיפול המסור, 

היחס האישי והחם על סובלנות אין קץ. ד"ר ורה 
דרייזין רופאה מסורה ומקצועית, ועל מלאכת 

הקודש המעניקה לחולה תקווה לבריאות 
 ולאיכות חים טובה יותר.

----------------------------------------------------------- 
תודה על המסירות של ד"ר חיים קרוספון 

 שעושה עבודתו מכל הלב. 
----------------------------------------------------------- 

תודה רבה לקרן ולילך המדהימות, למרות כל 
הלחץ מהקהל, כל אחד טופל בסבלנות, רגישות 

ויחס אישי. יישר כוח.

אנחנו רוצים לשבח מאוד את צוות העובדים האחיות 
והרופאים של טיפול נמרץ לב על יחס יוצא מהכלל, על 

הנתינה הסבלנות, הטיפול, היחס, אין לי מילים.
יש לנו ביטוח פרטי ואני יודעת מה זה יחס של רפואה 

פרטית ואני רוצה להגיד לכם שהטיפול במחלקת טיפול 
נמרץ לב שווה ערך לרפואה פרטית, ככה הרגשנו כל 

עשרת הימים שהיינו שם. המחלקה גם משוכללת מאוד 
ונקייה מאוד עם חדרים פרטים לכל מטופל. ויחס אישי 

לכל מטופל. באמת כל הכבוד!! ישר כח!!

 ריאות
ראיתי לנכון ובאופן ברור, כן ואמיתי להסב את תשומת 

ליבכם למכתבי זה שמתאר במדויק את התפעלותי 
והערצתי למחלקת ריאות בהנהלתו של פרופסור אורן 
פרוכטר שמנוהלת על ידו ועל ידי צוות רופאיו הנפלא 
האיכותי והמקצועי בצורה מעלפת שראויה לכל מילת 

שבח והלל.
אני מאושפזת בדרך כלל במחלקה הנ"ל, מגיעה עם 
 התקף אסטמה קשה ומצוקה נשימתית משמעותית, 
לאט לאט, במסירות וסובלנות יוצאות דופן מטפלים 
בי, מעודדים ואומרים ש"הכל יהיה בסדר את בידיים 

טובות אנחנו נטפל בך". אלו, אלו המילים שמביאות את 
השיפור, אמנם הליך ההחלמה לא פשוט ולוקח זמן 

אך עם הנימה, הטון והרגש מגיע קצת שיפור, עד כמה 
שניתן במצבי הרפואי הלא קל כלל!!!

רופאי המחלקה כולם יחד מסדרים לי דופק ונשימה, 
 מרגיעים ומבטיחים שיהיה בסדר, אין מרגיע ממילים אלה.

כשאני כותבת על עידוד וחמלה כוונתי לכל אנשי 
המחלקה הנ"ל שכוללת את צוות האחיות המקסימות 

אחת אחת, צוות האחים הנהדרים והמסורים, עובדי 
המשק, הניקיון והתחזוקה שטורחים תמיד להציע לי 
בגדי החלפה, מצעים ומזון בחיוך ובעיניים חומלות וזה 

באמת מרגש אותי באופן שקשה לתאר במילים.
יחס מיוחד ואיכותי שכזה חוויתי רק במחלקת ריאות 
וולפסון. כולם יחד בהרכבם המלא מהווים את הצוות 

המנצח הזה, צוות שמורכב כולו מאנשים טובי לב, 
סובלנים ואדיבים.

אשרייך מחלקת ריאות וולפסון ואשריך פרופסור 
פרוכטר שאלה ביחד מרכיבים את הפאזל הנפלא הזה 

שמציל חיי אדם ונותן תקווה לבוקר של נשימה קצת 
יותר טובה. תודה ענקית מקרב לב, בהערצה, בכבוד 

ובהוקרה רבה.

 פנימית א'
תודה לד"ר אבו סמארה, ד"ר נזי, האחות 

 מרינה, והאחות איילו וכוחות העזר הנחמדות.
----------------------------------------------------------- 
ברצוני לציין לשבח את היחס והטיפול שמעניק 

אח בשם אולג. הוא סבלני וקשוב לבעיות 
 המטופל. 

----------------------------------------------------------- 
ברצוני לציין לשבח את היחס והטיפול שמעניק 

האח יבגני. הוא בן אדם מקסים, רגיש, סבלני.

 פנימית ג’
רוב תודות על הטיפול המסור שקיבלתי מכם 

הצוות. ההתנהגות שלכם למופת.

 פנימית ד’
ביום שישי בערב הגעתי למחלקה עם זיהום 
בציפורן חודרנית. קבלתי טיפול מצוין והמון 

יחס חם מאנשי הצוות השונים. רופאים אחים 
ואחיות וכח עזר . ברצוני להגיד תודה רבה 

מקרב לב.

מערך נשים ויולדות
 הריון בסיכון חדרי לידה ויולדות

בתי ילדה אצלכם ביולדות וולפסון. ברצוני 
להוקיר את צביה מנהלת המחלקה ואת דינה, 

על היחס החם, על תהליך הלידה שהייתה 
חוויה חיובית ונעימה. לנו לא זכור בבתי חולים 
שעברו לידות כאלה, עם היחס המיוחד שלכם, 

שיטת הלידה הייתה חוויתית מיוחדת, מקצועית 
ואנושית. אנו מודים לכם על הכל, ונשמח 

להמליץ לכל המכרים שלנו שילכו ללדת אצלכם 
במקום כזה ועם יחס כזה שלא מובן מאליו.

ברצוני להודות לסטלה יסייב, אחות אחראית ולנינה 
יוסף אחות במרפאה, הייתי במרפאה כל השבוע וקיבלתי 

יחס מעולה.

כשהלב מוקיר תודה
יחידת חווית המטופל

אוקטובר 2022

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.

פרה רפואי ותמך
 עבודה סוציאלית ובטחון  

הגעתי למיון וולפסון עם חניכה מהפנימייה שבה אני מדריכה 
ל״חדר 4״, שם פגשנו את העו״ס ולריה, אישה מקסימה, נעימה, 

סבלנית ומקצועית. לרגע לא השאירה אותנו לבד, שאלה 
והתעניינה. הבן אדם הנכון בזמן הנכון. בנוסף ארצה להודות 
למנהל האבטחה שעבד באותו הזמן, לצערי אני לא זוכרת 

את שמו, הוא גבוה ומקועקע, ברגע קטן של משבר הוא הגיע 
ונתן לנו את כל תחושות הביטחון האפשרית לצד כל כך הרבה 

אנושיות. זה מאוד מוערך ולא מובן מאליו.

ברצוני להודות לאדון בוריס לוינסקי על ליווי אישי ואכפתי 
לבדיקה בבית חולים וולפסון, מהטלפון הראשון להסבר ועד 

 להנחיית קבלת תשובה.
איש אדיב, ושרותי עם רצון לעזור ולתת מענה בצורה מקצועית 

ויחס אישי. אבי שהיה צריך לעבור את הבדיקה התרגש מאוד 
לקבל יחס אישי שכזה. אני מודה לו בשמי ובשמו. יישר כוח!!!
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