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מערך הילדים
 קרדיולוגיה ילדים, טיפול נמרץ ילדים וחדר ניתוח

לאורך השנים, ביתנו מטופלת במחלקת קרדיולוגיה ילדים ועברה 4 ניתוחים ע"י ד"ר ליאור ששון. חשוב לנו 
להוקיר את כל הצוות שליווה ומלווה אותנו לאורך השנים. ראשית, ד"ר אלונה ראוכר שטרנפלד. אשר מלווה 

אותנו באופטימיות, אנושיות, רגישות, מסירות ומקצועיות שאין שניה לה. חיוכה מרחיב ומשמח את הלב גם 
בימים לא פשוטים. 

לצידה, יפעת ברוש, שמעניקה לנו בכל ביקורת ובדיקה יחס אישי ומיוחד. אמפתיה אין קץ ואוזן קשבת. יחד, הן 
 מצליחות להוריד את מפלס המתח והחרדה ולהחליפם באופטימיות ותקווה. 

תודה נוספת וגדולה לד"ר ששון שליווה אותנו במסירות וענווה, ד"ר ליאור משרה בנו אופטימיות ואמונה בדרכו 
 ובחסדיו. בשלווה ובמקצועיות השמורות לו, הוא מנתח עם לב רחב וידיים מבורכות. 

חשוב לנו לציין ולשבח את חיה ואת צוות חדר ניתוח. אשר דאגו לאורך 7 שעות ניתוח, להרגיע ולעדכן אותנו 
בכל רגע שהתאפשר. כמו כן, את צוות טיפול נמרץ ילדים וד"ר רחלי שיאון ששמרו, דאגו וטיפלו במסירות 

הבנה ואנושיות רבה בילדה ובנו. בהערכה, הוקרה ותודה רבה מעומק הלב.

אגף כירורגיות
 אורתופדיה  אף אוזן גרון

ברצוני להודות על הטיפול המסור, האדיב 
והמקצועי לכל צוות מחלקת אף אוזן גרון. 
לראשונה אני מרגיש בבית ולא בבית חולים. 

מודה לכולם, כוח עזר, אחיות ורופאים מקרב לב. 
________________________________ 

בחודש אוקטובר שנה זו אושפזתי למשך 5 ימים 
במחלקת אף אוזן גרון בבית החולים וולפסון עקב 

כאבים עזים באוזן שמאל. ברצוני להביע את תודתי 
והערכתי הרבה על הטיפול המעולה שקיבלתי. 

המחלקה מנוהלת בדרגת 7 כוכבים מכל הבחינות, 
כולל ניקיון המחלקה. תודה.

 אורולוגיה

מבקש להודות ולהמליץ על ד”ר קנבסקי.

 עיניים

אמא שלי מטופלת אצלכם במחלקת עיניים – 
מרפאות חוץ מזה מספר שנים. רציתי לציין לשבח 

את המחלקה כולה. הצוות האדיב שתמיד נותן יחס 
מקצועי וחם, יחס אישי וטיפול הטוב ביותר, הזמנים 
מאוד ארוכים וקשים עבור אמא שלי שהיא מעל גיל 

90, אבל הצוות תמיד יודע לפצות על כך.

ברצוני לציין לשבח את הטכנאית עיניים שלכם יאנה 
לוין אשר טיפלה בנו בצורה כה אנושים ונעימה. 
אנחנו מעריכים מאוד את העבודה הקשה שלכם.

 כירורגיה פלסטית + כירורגיה א'

 ד"ר פרנד וכל הצוות היו מעולים. תודה
________________________________ 

אחיות נהדרות, אכפתיות, ומרימות מצב רוח. 
המנתחים בדקו לעיתים קרובות. אין על ד"ר חייט. 

תודה רבה, אמליץ לחברים.ות

 פה ולסת

לאחרונה ביקרתי במרפאת פה ולסת, הן לבדיקה 
והן לטיפול כירורגי. אני רוצה לציין בפניכם שצוות 

המזכירות מקסימות ונותנות מענה מהיר ונחמד, 
בנוסף לד"ר דגן אשר נותן מענה נחמד ביותר. 
אדגיש את העובדה שבמזכירות סלמה וילנה 

עונות מהר ונותנות שירות על הצד הטוב ביותר. 
תודה רבה.

ברצוני להביע את תודתי והערכתי הרבה לצוות בית 
החולים. לפני כשלושה שבועות הגעתי למיון אורתופד 

בשל שבר. לאחר כשבוע זומנתי למרפאת חוץ ומשם 
אושפזתי במחלקה האורתופדית. חשוב לי לציין שבכל 
שלבי הטיפול זכיתי ליחס מקצועי, מסור ואדיב ע"י כל 

אנשי הצוות.

אני מביעה את הערכתי הרבה לד"ר יבגני שויחטמן 
שניתח אותי, לאחיות, לכוח העזר ולאנשי המשק- 

כולם, בלי יוצא מן הכלל, היו קשובים לבקשותיי 
ולצרכיי ועזרו בכל מה שניתן .

עברתי ניתוח להחלפת ברך במרכז רפואי וולפסון. 
ברצוני לציין ולשבח את אנשי צוות המרפאה 

והמחלקה האורתופדית ובמיוחד את דר' נוגזר 
אורן אשר ליווה אותי משלב ראשון של קבלה 

למרפאה האורתופדית לפני הניתוח, במהלך האשפוז 
עצמו, במהלך הניתוח ואחריו. דר' נוגזר ליווה אותי 

במקצועיות רבה, תוך הפגנת סבלנות, רגישות ואנושיות 
רבה! מאחל לך הצלחה רבה בהמשך דרכך המקצועית, 

יישר כוח, כן ירבו רופאים כמוך!

אמנו הגיעה בעקבות נפילה ועברה ניתוח להחלפת 
מפרק. לאורך כל התהליך, הניתוח, האשפוז וההחלמה 

את מקצועיות ומצוינות הצוות. מדובר באשה בת 94 
ולכן הסיכונים והסיבוכים האפשריים גבוהים. הניתוח 
עבר בהצלחה, וכבר לאחר יומיים, היא החלה לחזור 

ולבצע צעדי הליכה בעזרת ליווי פיזיותרפיסט. 

מעבר לפן המקצועי, ברצוננו לציין גם את הפן האנושי, 
את המעטפת החמה, היחס והסבלנות לו זכינו מכל 

הצוות. רופאים, אחיות וכוח עזר. לאלה שתמכו 
ביכולת שלנו להיות שם נטו עבור אמא ולהתמקד 

בהמשך השיקום וההחלמה. יישר כוח לצוות המחלקה  
ותודתנו מקרב לב.

 ניתוחי לב

האחים והאחיות - מייקל, חנה, יעקב, ענת, ציורי 
 ועליזה - מקסימים ומסורים!

כוח עזר נהדר ורופאים מהממים בייחוד ד"ר צח,
 ד"ר דקל וד"ר אליאס.

___________________________________

למחלקת ניתוחי לב תודה מקרב לב! ברצוני להודות 
לכל הצוות על טיפול מסור, מקצועי. ניכר כי הינכם 

מבצעים מלאכתכם נאמנה ומכל הלב, מתוך אכפתיות 
 וכבוד ובסבר פנים מאירות. על כל אלה תודה רבה. 

לד"ר רעות שביט היקרה, תודה מקרב לב על ניתוח 
מוצלח מסירותך ומקצועיותך.

 כירורגיה א' + טראומה
לבית חולים וולפסון היקר, מדברים הרבה על בתי חולים ממשלתיים, ויכולתי לעשות את הניתוח )כריתת כיס 
מרה, ובקע טבורי( בבית חולים פרטי אך החלטתי לזנוח את ההנחות השגויות בקשר לבתי חולים  ממשלתיים 

ובחרתי לעשות את הניתוח בוולפסון. את הניתוח ביצע ד"ר אדם גולדשטיין ממחלקה כירורגית א'  וצוות 
הרופאים המרדימים ואחיות. אני חייב לכתוב ולציין לטובה שקיבלתי טיפול מסור ואדיב ביותר מהתחלת 

הקבלה ע"י האחות לימור ועד סיום הניתוח ואשפוז במחלקה ,צוות העובדים תמיד היו אדיבים ונענים בכל עת 
לסייע ולעזור. חדר האשפוז תמיד היה נקי כל משמרת החליפו מצעים ,פחים בחדרים וניקיון בחדרים. אני רוצה 

להודות לצוות הנפלא בכירורגיה א’  ובמיוחד לדר אדם על האכפתיות המסירות ואהבת האדם. יישר כוח !!

 כירורגיה ב’

הייתי רוצה להודות על הטיפול החם שקיבלתי ביחידה הכירורגית שם עברתי ניתוח לבקע משפעתי דו צדדי. 
כשהגעתי להתייעצות עם ד"ר קטיה דיין התקבלתי בחום רב ובאהדה יוצאת דופן. מספר פעמים קטיה דיין 

הסבירה לי בצורה ברורה איזה טיפול ובאיזה אופן אקבל. יחס חם למטופל, חשוב מאוד להחלמה. ולכן, רוצה 
להודות לכם מקרב לב על היחס והטיפול המסור שקיבלתי אצלכם במחלקה. במיוחד לד"ר קטיה דיין, ולכל הצוות 

הרפואי. אני מודה במיוחד לציפי בינישווילי על העזרה במסמכים ובנושאיים ארגוניים. על הסבלנות וההסבר 
המפורט. על הכל תודה רבה לכולכם על הטיפול. תודה מעומק ליבי לאחיות על מסירותן וסבלנותן הרבה.

לאחות אירנה המקסימה, תודה על הטיפול המסור והלבבי החום והאנושיות שלך הם מעל ומעבר. תודה תודה 

לד"ר ארקדי וכל הצוות היקר, תודה רבה על כל הטיפול המסור, הדאגה והאכפתיות. ברגשות הערכה.

לאח רביע היקר, מודים לך על טיפול מסור, מודים  לך על הטיפול המסור באמא שלנו. 

אגף פנימיות
 נוירולוגיה  אנדוקרינולוגיה וסכרת

אני רוצה להודות להילה כשר ממחלקת סוכרת 
ואנדו קרדיולוגיה על הרצון לעזור, על האדיבות 

והאמפתיה הרבה לקביעת תור ללקיחת דם.    
תודה רבה!

 גסטרו
הגענו לבית החולים שלכם לאחר שהינו מטופלים 

בבית חולים אחר. פגשנו לראשונה בד"ר חובל 
במסגרת טיפול במרפאת חוץ של מחלקת גסטרו. 
מיד עם פגישתנו הראשונה, קיבלנו הסבר מדויק 

על מצבו הרפואי. קיבלנו טיפול מעולה ויחס 
אישי וחם. ד”ר חובל מכיר אותנו בשמנו הפרטי, 

מוודא שהתורים לבדיקות במסגרת המרפאה 
אכן מסודרים. דוקטור חובל נתן לנו את מספר 
הטלפון שלו למקרה הצורך. התברכתם ברופא 

כזה. במשפחה לא ואמרים שהולכים לביקור אצל 
ד”ר חובל, אומרים אנחנו “הולכים לביקורת אצל 

המלא”. מי יתן וירבו כמותו.

להנהלת בית החולים, למנהל המחלקה ד"ר דבי רון, 
לצוות הרופאים והאחיות במחלקה. תודה רבה. מודה 

לכם על רמת השירות, המקצועיות של כל הצוות, 
הרופאים, האחיות והעובדים בכל הרמות. על הטיפול 

המסור והיחס החם, מרגע הקבלה ועד השחרור.

 המטולוגיה
לצוות האחיות המדהים, רציתי להגיד תודה רבה על 

הטיפול המסור, תודה על היחס החם, התומך והמחזק. 
זה לא מובן מאליו.

 קרדיולוגיה
רציתי לציין לטובה את האחות מיכל שמואלי 

בקרדיולוגיה. הייתי תחת כנפיה שעתיים קצרות אך 
מעולם לא פגשתי אישה כל כך אכפתית, מקצועית, 

חומלת ורגישה. על הטיפול המסור שהעניקה לי, יש 
לחבר עבורה שיר הלל ויש לבקש ממנה להדליק 

משואה ביום העצמאות.

 טיפול נמרץ כללי
ברצוני להביע תודה ענקית מכל הלב לכל צוות הרופאים, האחיות, כח עזר ולכל נותני השירות במחלקת 
טיפול נמרץ קורונה. בראש ובראשונה תודה רבה לד"ר רונן ג'ינג'י היקר על המקצועיות, היחס המדהים ועל 

כך שהתאים בשבילי את הטיפול המתאים ביותר עבורי. הרגשתי שאני בידיים מקצועיות ובטוחות. תודה 
רבה לאחיות. תודה רבה לכל הצוות שענה לטלפונים של משפחתי ועל הסבלנות. תודה רבה על האמונה 
שהחדרתם לנו שהכל יסתדר. תודה על היחס שהענקתם ועל התמיכה שהענקתם דרך הטלפון למשפחתי. 
תודה לאחיות שהיו איתי 24/7. על כך שלא עזבו אותי לשניה אחת אפילו. תודה על המילים החמות והיחס 

החם שקיבלתי במחלקה מכל הצוות היקר! הגעתי אליכם בעקבות נתרן מאוד נמוך עקב מחלת הקורונה. אני 
אפילו לא זוכרת כלום. לא זוכרת איך הגעתי אליכם, אני רק זוכרת את הטיפול המסור, החם, הלב הרחב של 

כל הצוות הרפואי. 24/7 היה לידי תמיד מישהו. לשניה לא השאירו אותי לבד. נתנו לי תקווה שהכל יהיה בסדר. 
הרגשתי את החום והרגשתי בידיים טובות. שאני לא לבד. אתם פשוט הצלתם לי את החיים. כמה חשוב להיות 

בזמן הנכון, במקום הנכון ועם האנשים הנכונים. אתם המלאכים שלי שהצלתם לי את החיים. אני מודה לכם 
מכל הלב, ומאחלת לכל אחד מהצוות שלכם ולמשפחות שלכם , שתדעו בריאות, שמחה ורק דברים טובים. 
שתמשיכו להיות כאלה מסורים ולהציל חיי אדם. אתם לא מתארים לעצמכם כמה זה חשוב 'ליפול' לידיים 

הנכונות. אין מספיק מילים בפי בכדי להודות לכם ולתאר מה אני מרגישה. כמה הערכה וכבוד. אתם אלופים 
וצוות מספר 1! כל אחד ואחת מכם מקצועיים ומקצועיות ברמה הכי גבוה שיכולה להיות. תודה רבה רבה רבה 

רבה מכל הלב!

 פנימית ו’ פנימית ב’
הייתי מאושפזת במחלקת פנימית ב׳ יש שם את 

האחות הכי טובה בארץ בשם אומיימה אהווידי, 
נחמדה ברמות תודה רבה על הטיפול המסור 

וההבנה בשעת הצורך!

 פנימית ג’
תודה לכל צוות פנימית ג' המסור, על הטיפול 

הרפואי, התמיכה, העזרה, העידוד , החיוך 
והמקצועיות. מודים לכם מכל הלב, מאחלים לכם 

בריאות איתנה והמשך עשייה מהלב. הנכם עושים 
 עבודת קודש.

________________________________

תודה על היחס החם והמקצועי לכל צוות מחלקת 
פנימית ג' ובמיוחד לד”ר נוימן יוסי והאחות אלה 

טולצ’ינסקי.

ברצוני לשבח באמת מכל הלב רופא מקסים מקסים 
 שבאמת דאג ותמיד שואל לשלום אמי כל בוקר

שמו ד"ר רן הנדל בחור מדהים כן ירבו כמוהו מגיע לו 
 פרגון מכל הלב.

___________________________________

ברצוני לציין לטובה את האחות אסתר על הסבלנות 
והיחס כלפינו. מדי יום היא מתקשרת כדי לעדכן על 
מצבה של אמא, עונה על כל השאלות ועוזרת לפתור 

 בעיות. זה מקל עלינו ונותן הרגשה טובה.
כמו כן, תודה ענקית מכל הלב לפאטן. אני רוצה 

להודות לה על היחס הנעים שהיא נותנת. התקשרתי 
לברר משהו והיא נתנה את השירות והיחס הטוב 

והמקצועי ביותר. תודה רבה!

___________________________________

ברצוני להביע תודה רבה לכח עזר תמרה ישראלוב 
שעובדת מכל הלב ונותנת שירות ויחס חם ואדיב. היא 
נחמדה מאוד, נעימה מאוד ושמה לב לצרכים של כל 

אחד מהמטופלים.

 פנימית ה’
לצוות המקסים, רוזה ומוחמד, תודה לכם על 

הטיפול המקסים והנדיב שלכם בבעלי. מודה מכל 
הלב לזוהבי מוחמד ורוזה חכנוגף. תודה על 

המסירות והסבלנות של ד"ר איברהים וגב' זהבה. 
מודים לכם מקרב לב על הטיפול היעיל והמסור. 

מי יתן וירבו כמוכם בישראל.

מערך נשים ויולדות
 IVF וחדר ניתוח חדרי לידה

חוויית לידה מושלמת עברתי התחלתי עם עינת 
שנתנה לי ביטחון והסברים המשכתי עם נטליה 

שליוותה כל הלילה ונתנה לי לאגור כוחות סיימתי 
עם רחלי שלא ויתרה עד הסוף, עינת נטליה ורחלי 

 מילדות ותאיר בתשרו. 
הגשמתן לי חלום ללדת לידה רגילה אחרי קיסרי 

ליוויתן במסירות ותמיכה ולא ויתרתם לרגע , 
בזכותכן סיימתי לידה רגילה ללא תפרים! היתה לי 

חוויה מושלמת אלופות.

שלום, רוצה להגיד תודה ולשבח את צוות אשפוז 
יום ואת צוות IVF וזה כולל את צוות הרופאים 
והאחיות והמזכירה. אני מרוצה מאוד מהיחס 

והמקצועיות של כולם.ן. רוצה לציין אחות מקסימה 
בשם סימה שהיא אדם חם ולבבי. פגשתי אותה 
במחלקת אישפוז יום מספר פעמים ופעם בחדר 
ניתוח ופשוט הוקסמתי מהיחס שלה כלפי וכלפי 
שאר המטופלים. מעריכה ושמחה מאוד על כך. 

רציתי להגיד תודה.

 יחידת האולטרסאונד המילדתי 
    והגניקולוגי

ברצוני להודות את פרופסור ליאת גינדס. הגעתי 
אליה לבדיקה מכוונת בשבוע 35 עם ריבוי מי 

שפיר של אטיולוגיה לא ברורה. הייתי בלחץ נוראי 
כי הוסבר לי רודם שקיימות המון סיבות לריבוי- 

מסכרת הריון עד מום גנטי. פרופ' גינדס קודם כל 
התייחסה עלי באופן מאוד עדין ואנושי, נתנה לי 

הרגשה שבינתיים אין סיבה לדאגות. עשתה בדיקת 
אולטרסאונד קפדנית. סדרה והתייעצות גנטית 
ובדיקות נוספות. היא נתנה לי בטחון, מודעות 

שהתינוק שלי הוא בריא וכל המערכות שלו הן 
תקינות. קיבלתי מפרופ’ גינדס יחס חם, אנושי ואישי 

במיוחד. אני מאוד מודה לפרופיל גינדס ובטוחה 
שרק בזכותה הצלחתי לסיים את ההריון וללדת 

בשלום.

 נשים
מחלקת נשים - כולם היו כל כך נחמדים ומקצועיים 

והרגשתי בידיים טובות. גם הצוות הבכיר וגם 
הסטז'רים והמתמחים היו אנושיים ונחמדים בכל 

שלב.

IVF 
ברצוני להודות לצוות היחידה להפריה חוץ גופית 

בראשותו של פרופ פרחי. למיכל ספיר האחות 
שליוותה אותי זוהר, צוות ניתוח יום סימה נסטלה 

ויקה ונטע תודה.

מר יונתן היקר, אנו מודים לך מקרב לב על טיפולך 
 המסור, המקצועי והאנושי בנו במהלך הלידה.

הגעתי לבית החולים למחלקת יולדות לפני עלות 
השחר, שם פגשתי אותך המיילד המופלא מר יונתן 

עוזרי . קיבלת את פניי בחיוך וטיפלת בי במהלך 
 הלידה באופן מעורר התפעלות..

בזכות אישיותך הכובשת, יחסי האנוש בהם ניחנת 
 ומקצועיותך. חוויית הלידה הייתה מרגשת. 

למרות שסיימת את משמרת עבודתך נשארת ללוות 
אותי לכל אורך הלידה. במקצועיות רבה ודאגת לכך 
שאעבור את הלידה בצורה הטובה ביותר ובמסירות 

 ראויה לציון.  
יונתן הינך אדם מיוחד במינו עם נשמה גבוהה, תומך 

ומשרה רוגע, אתה למעשה שליח אמיתי -מלאך 
 בדמות אדם.

זכינו בכך שליווית אותנו וטיפלת בנו במהלך הלידה 
ועל אחת כמה וכמה בית היולדות זכה בך, עובד בעל 

 ידע, מקצועיות, אנושיות, מסירות ושאר רוח.
מי ייתן וירבו אנשים כמותך ושתזכה בחזרה, בכל 

הטוב שאתה מעניק לזולתך ובמיוחד בבית היולדות 
בשעת לחץ ודאגה.

 IVF, הריון בסיכון, פגיה, אשפוז יום
זה יהיה מכתב ארוך אבל הוא משקף את השנתיים האחרונות בחיי. שנתיים בהן בכל רגע  הייתם נוכחים בחיי 

בעוצמה רבה. ברגעים הטובים והקשים, שותפים לדמעות של אושר וכאב. עד לנס הגלוי שלי שהתאפשר בזכות 
לא מעט אנשים מדהימים. הגעתי לוולפסון וזכיתי להיות מטופלת ע"י פרופסור רזיאל שאין מילים שיוכלו 

לתאר את האכפתיות, מקצועיות ותחושת הרוגע והביטחון שהוא השרה בי מהרגע הראשון ועד היום. להגיע 
לסבב אחרי סבב עם חיוך לצד אכזבה, זה משהו שהתאפשר רק בזכות החיוך של מיכל עקירב בכל בוקר, 

והחיבוק הרגשי והפיזי של זוהר שטיינפלד ומרגריטה זרגרוב דוידוב שהיו ועודן חלק בלתי נפרד מהלב שלי.

חשוב לי לציין גם את היחס החם מכל אחיות באשפוז יום שהיו שם להרגיע ולעודד לפני כל שאיבה ולאחר 
כל החזרה ובראשן, סימה הנפלאה. משם המשכתי לצוות ההיריון בסיכון, שם טופלתי ע"י סטלה יסייב האחת 

והיחידה וד"ר גנאור פז יעל שליוותה אותי עד הליגה שעקב נסיבות שאינן בשליטתנו הגיעה בשבוע 34 ושלחה 
את הילדה ואותי לחדר לידה תחת ידו המבורכת של פרופסור וינר ומשם להרפתקה בפגייה ושם בדיוק כפי 

שכולם ידעו להגיד מראש, ישנו צוות אחיות ורופאים שכל אחד ואחת מהם הוא ברכה לכל הורה ופג/ה, כל כך 
קל לראות שהעבודה נעשית מתוך אהבה אמיתית ואכפתיות.  אז תודה! על כל מה שהצוות הנפלא שלכם עשה 

עבורי ועושה עבור כל מטופלת. אתם שם ללוות אותנו ברגעים הכי מורכבים רגשית ופיזית אתם עוזרים לנו 
להגשים את החלום הכי גדול שלנו. ומבחינתי- אתם כל מה שיכולתי לבקש!

מוקירים לעובדים
עובדים מפרגנים לצוותי מנהל ומשק על מתן שירות שמסייע לכולנו להגיש למטופלינו שירות 

מקצועי ואיכותי כאחד.

 IVF אחיות מוסמכות קורס על בסיסי בפוריות 202 מבקשות להודות ליחידת
 לאחר תקופת התנסות משמעותית ביחידת IVF כחלק מתוכנית העל בסיסי בפוריות לאחיות,

 רצינו להודות מעומק הלב לזוהר, אחות אחראית ביחידה ולצוות הסיעודי והרפואי.
 זוהר הדריכה אותנו בסבלנות רבה ואפשרה לנו להתנסות, ללמוד, להתעמק, להתפתח ביחידה
 ולהשתלב בטיפול בצורה עצמאית תוך שמירה על בטיחות ואיכות. נהנו ללמוד, לבצע ולראות

טיפולים מגוונים. נחשפנו לשיטת טיפול המשלבת אנושיות ויחס אישי תוך טיפול סיעודי ורפואי 
 מקצועי במקסימום.

האווירה ביחידת ה - IVF מיוחדת וחמה. כל מטופלת מרגישה במרכז ומקבלת יחס אישי ומאיר 
פנים. בנוסף הצוות מגובש ומדהים. קיבלנו תחושת שייכות מהר מאוד וזה נתן לנו להרגיש חלק 

 מהיחידה ללא מחסומים.
 בנוסף למדנו מהצוות הרפואי רבות ואין ספק שהם מהווים מודל לטיפול מקצועי וחם בתחומם.

 וכן ברצוננו להודות גם לצוות חדר הניתוח והתאוששות ומעבדת הפוריות שאפשרו לנו לצפות
 וללמוד. וכמובן למיכל המזכירה הסבלנית והמהממת!

נעים להכיר, אין ספק IVF וולפסון זו משפחה. בהערכה רבה ושוב תודה רבה. 

ד”ר מורן צמח מנהלת התפעול במרכז קש”ת מכבי וולפסון מבקשת להודות לחיים ששון מיחידת 
 המחשוב,  חיים יקר, בשמי ובשם כל צוות המכון אנו מודים לך על שירות מקצועי, יסודי ומסור. 

כל המחשבים, מדפסות וטלפונים עובדים ללא דופי כולל חיבור מרחוק. בהערכה.

לאה אלימלך מרשומות רפואיות, מבקשת  להלל ולשבח את העובדת קלנצקי סבטלנה מזימון 
תורים. אין ספק שזימון תורים במחלקה זו, עמוס ביותר, על אף זאת, אדיבות, מסירות, ומתן שירות 

הוא ערך עליון בו היא נוקטת במענה טלפוני מהיר ולשביעות רצון הפונים. כן ירבו כמוה.

המשיכו בעשייה המבורכת 
מלאת ההקשבה והאמפתיה, יישר כוח!

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.
את ההוקרות שלחו למייל: pniyot@wmc.gov.il וציינו את שמכם והיחידה אליה אתם שייכים. 

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

מלר”ד
ברצוני להודות לאחות אינטיסיאר אגבריה על הטיפול המסור והאבחנה החדה. לאחר שאבי הגיע למיון, 

לאחר המתנה ארוכה טופל ע”י האחות המקסימה הוז.

הייתי במיון כל הלילה , הצוות קיבל אותי באדיבות רבה . עזרו לי  מאוד, רציתי לציין את האח קיש ערוה 
ודוקטור פארס

מיון, קבלה, א.א.ג, בטחון
הגעתי למיון בשעה 18:30, היו שלוש פקידות בקבלה שעבדו רגועות ויעילות כך שלא היה צורך בהמתנה. 
הופנינו לחדר 3 לתחילת טיפול. פגשנו שם אחות שהסבירה לנו עם חיוך ורוגע: צריכים להמתין לבדיקת 

רופאה, אחרי זה היא )האחות( תיקח דם, נצטרך להמתין לתוצאות מעבדה ואחרי זה נתקבל ע"י רופא אף 
אוזן גרון. חכינו זמן ממושך לרופאה וכשהיא הלכה האחות לקחה דם ובקשה להמתין לתוצאות הבדיקה. 

אחרי שעה הוזמנו לרופא אף אוזן גרון דוקטור דניאל שטרן, אשר הקשיב, עיין במחשב, שאל, בדק והסביר 
מה קרא לי, מה לעשות וכתב מכתב לרופא המשפחה. מהרגע ראשון הרגשתי אמון ברופא. במשך ארבע 

שעות ראיתי איך היא מתייחסת בלבביות לכל חולה שנשלח אליה נראתה חביבה ועניינית. 

תודה רבה לצוות המיון בוולפסון על השירות החם האדיב האכפתי והמתחשב! למרות כמות האנשים 
והבלגנים לא ויתרו על אף אחד ועזרו לכולם! דוקטור זידאני בילאל אלי גלברט דוקטור רביע שי אדרסו 

המזכירה הנחמדה מאוד, צוות הביטחון! וכל האחים האחיות והעוזרים במיון וולפסון אין כמוכם! תמשיכו 
לעשות חייל תודה על הכל.

רוצה להביע את תודתי הכנה מכל הלב לאחות במיון בשם מרינה מוסקובסקי. לאחר המתנה ארוכה במיון, 
היא עשתה בדיקת קורונה שיצאה חיובית וישר העבירה אותי למחלקת קורונה במיון ודאגה שיש תוך פחות 

משעה העבירו אותי למחלקת קורונה בפנימית ו’’. היא דאגה לעשות הכל במקצועיות ובמהירות כי בגלל 
הנתרן הנמוך צריך היה לפעול במהירות. תודה למרינה שהופיעה בדרכי ופשוט הצילה אותי. תודה על היחס 

המסור, המהיר, המקצועי של מרינה. תודה על הלב הזהב שלה. תודה שפגשתי אותה ובזכותה ניצלתי. היא 
היחידה ששמה לב אליי ולא התעלמה מהתחושות שלי ודאגה שאקבל את הטיפול המהיר ביותר. תודה רבה 

מכל הלב!!

מרפאת עור
תודה מיוחדת לרופא תותח שפתר לי בעיה רצינית שלא היה לה פתרון דוקטור שביט ממחלקת עור ומין.

קבלת חולים
ברצוני להודות לגב' הודיה מזרחי מקבלת חולים מכל הלב על המהירות שלך למתן תשובה לכל שאלה 

שמתבקשת ממך על הסבלנות שלך בשמיעת הבקשות ממני, וכמו כן על השירות הטוב והנהדר שלך.

לב
ט”נ לב

רוצה לשבח את העובד שלכם ראצה על הטיפול המסור והסובלנות שלו ממש אדם נפלא שתורם מאוד 
למערכת שלכם. בגלל עובדים כאלה המחלקה ובית חולים וולפסון יקבל את העיטורים שמגיע לו אני ממש 

הרגשתי יחס חם ואוהב וטיפול מסור. אשמח שזה ימשיך כך גם לעוד מטופלים שלכם.

EEG מכון
לצוות EEG המדהים, תודה רבה על האכפתיות, בעיקר לילנה ומירי המדהימות שעשו הכל בסבלנות 

ובעדינות. תודה!

לצוות EEG תודה רבה על יחס חם ואוהב תמיד. על הטיפול המסור ותמיד בסבלנות והסרה מתמדת. 
אמן ותמיד יהיה לכם את הסבלנות והשמחה. אז שוב תודה לכולכן, צוות מספר 1.

מכון דימות
למורן היקרה, תודה על היותך קשובה ועל הנכונות לעזור מכל הלב. נתת לנו שירות מדהים ועזרת לנו 

לטפל באמא במהירות רבה. המון תודה.


