
המשיכו בעשייה המבורכת 
מלאת ההקשבה והאמפתיה, יישר כוח!

כירורגיות
 פה ולסת כירורגיית עיניים

לד"ר שפירר ולכל הצוות, תודתי העמוקה על 
התוצאה המצויינת, מעל המצופה שמאפשרת לי 
להישיר מבט. על הטיפול המקצועי, רגיש, מסור, 

סבלני ואכפתי בהכנה לניתוח, ביום הניתוח והרבה 
לאחריו. רוח טובה ומקצועית ביותר שורה על 

היחידה למחלות עיניים ופזילה ואני מלאת הערכה.

ברצוני לשבח ולהודות לצוות בכירורגית פה ולסת 
ולד"ר יניב דגן ותמרה גיטמן המקסימים. הרבה זמן 

לא ראיתי אדיבות נועם ומקצועיות שכזו. גרמו לי 
להרגיש בבית. באתי עם חששות לקראת העקירה... 

ובנועם ורוגע השלימו פעולה בצורה מקצועית ביותר 
ומהירה ותמיד על חיוך. בהחלט אמליץ.

 אורולוגיה כירורגיה א’ ויחידת כירורגיה פלסטית
תודה ענקית למחלקת כירורגיה א' ובמיוחד 

ליחידת כירורגיה פלסטית בניהול ד”ר יעקב פרנד. 
כמו כן לד”ר לייבו, ד”ר מנור, ד”ר חייט ספקטור 

 וד”ר מרמור. 
תודה לצוות הסיעודי, האחים והאחיות וכוח 
העזר. במהלך טיפול ממושך ומספר ניתוחים 

קיבלתי יחס מקצועי, אנושי, אכפתי וחם. שילוב 
מעולה בין ניסיון הרופאים הוותיקים וסקרנות 
הרופאים הצעירים מרשים מאוד ונותן תחושה 

שקיבלתי טיפול הכי טוב שיכול להיות. 

אני רואה לעצמי כחובה נעימה להביע את מלוא 
הערכתי ותודתי העמוקה לכל צוות המחלקה 

 האורולוגית בוולפסון.
תודתי נתונה בראש ובראשונה למנהל המחלקה 

פרופ’ אלכסנדר ציביאן שניתח אותי במקצועיות 
ובכישרון כה רב ולכל צוות הרופאים האורולוגים 
שמסביבו ביניהם ד"ר ג’פרי מטר וד”ר בן שיאון 

שעשו עבודת קודש לפני הניתוח במהלכו ובטיפול 
 המסור שלאחריו.

היתה לי הרגשה שאני בידיים טובות ומסורות.
כולם גילו התחשבות, דאגה והבנה יוצאים מהכלל 

 במהלך כל האשפוז, במהלך הניתוח ולאחריו.
תודתי העמוקה נתונה גם לצוות האחיות במחלקה 

שהיו סביבי במהלך כל 3 הימים ועשו ככל יכולתן 
 לסייע ולהקל בכל אשר יכלו.

אני חייב לציין במיוחד את האחות אודל שהיתה 
 מופת למקצועיות,יסודיות ודאגה לכל פרט ופרט.

לאחיות הנהדרות אנה, יאנה ואינה. ותודה 
מיוחדת לכוח העזר דורה שנתנה את כל כולה 

 לעזור להקל ולסייע כמעט ללא הרף.
כל צוות הרופאים והאחיות הללו עשו את הנדרש 

מהם באופן המיטבי ביותר ורוממו את קרנו של 
בית החולים.

 כירורגיה ב’
תודה רבה על שירות מקצועי, אנושי, על יחס חם 

ואכפתי, על הרגישות היוצאת מן הכלל של כולכם. 
תבורכו.

 אורתופדיה
במסגרת הגעה למלר"ד, ברצוני לציין את צוות 

האורתופדים ביניהם ד"ר דני וד"ר אל גמל, 
שהסבירו לי בסבלנות רבה מה יש לאמא ומה 

הטיפול שצריך לעשות. יישר כוח לצוות המדהים 
על הסבלנות שגילו כלפינו, ההסבר והטיפול.

פנימיות
 היחידה למחלות זיהומיות מכון הגסטרו 

חווינו חוויה מקסימה ואנו רוצים לברך את 
הצוות הנפלא שטיפל בנו במכון הגסטרו. 
המזכירה, האחיוות אינסה ושרה ובראשם 

ד”ר גרינר הנפלא, כולם ללא יוצא מן הכלל 
קיבלו אותנו בסבר פנים יפות, נתנו לנו הרגשה 

נהדרת ולאחר הפגישה הרופא יצא אלינו, לא 
חסך מעצמו, הסביר לנו וענה לכל שאלותינו 

עד שהכל היה ברור לנו. יצאנו בהרגשה 
נהדרת. התברכתם בצוות נפלא. הלוואי וירבו 

אנשים כמותם.

ד”ר יסמין מאור היקרה, אנחנו רוצים להודות לך 
מכל הלב על הטיפול המסור, היחס החם, הסבלנות 
והנתינה האינסופית בתקופה בה היית נחוצה יותר 
מכל. המקצועיות הרבה שהפגנת תוך מענה אדיב 

וסבלני מוערכת עד אינסוף ואנחנו רוצים לאחל לך 
 את כל הטוב שאת נותנת בחזרה ואף יותר.

תודה לאלמוג על הנתינה והמסירות שהפגנת 
בתקופה ארוכה מאוד עבור משפחתנו. תודה על אוזן 
קשבת, חשק תמידי לעזור ולמצוא פתרון לכל בעיה, 

הכלה והבנה, חום וסבלנות אינסופית.

 פנימית ו’   פנימית ג’
לצוות הסיעוד, אנו מודים לכם על היחס 

והסבלנות, התמיכה והטיפול המסור ביקירנו.
תודה על הטיפול המסור קיבלתם אותי מהר מקבלים מכם. 

הרופאים והאחיות, תהיו בריאים כולם

 קורונה א’
לצוות המחלקה, אנחנו רוצים להגיד תודה אישית לכל אחד ואחת מכם עובדי המחלקה, על הטיפול המסור 

שהענקתם לאבינו, תודה על היחס האישי, על הסבלנות, האכפתיות, תשומת הלב וההתחשבות.

מערך נשים ויולדות
 מיון נשים אורוגניקולוגיה

ברצוני להביע את תודתי לפרופסור שגיב, 
על היחס המסור והמקצועי בשיתוף עם 

פרופסור שמעון גינת מנהל מחלקת 
אורוגנקולוגיה, התייעצתם יחדיו לגבי לאחר 

שעברתי שני ניתוחים אורוגנקולוגים בביה”ח 
שונים. במרפאת נשים והן במהלך הניתוח, 

קיבלתם אותי מהר לניתוח, הצלתם אותי 
 ועזרתם לי לחזור לתפקוד תקין.

ועל כך אני מודה לכם באופן אישי.

הגעתי לוולפסון מבוהלת ומודאגת ובעיקר מחכה לחזור 
הביתה לבעלי, לילדיי והתינוק הקטן. 

קיבלו אותי אחיות מקסימות בשם אנה ואתי, סבלניות 
וחייכניות, כעבור כמה דקות הגיעה ד״ר שירן רונה 

שמבחינתי היא בגדר מלאך, התייחסה אלי בצורה יוצאת 
דופן, הרבה מעל המצופה וארשה לעצמי להגיד- מושלמת.

כל כך עדינה, סבלנית ומכילה. במבט שלה הרגשתי 
שהיא דואגת לי וממש כואבת איתי. השתחררתי הביתה, 

וכעבור יומיים וחצי מהשחרור קיבלתי שיחת טלפון ומייד 
זיהיתי את הקול של ד״ר רונה, הופתעתי מאד.

תוך כדי השיחה, אני מבינה שהיא בכלל לא עובדת באותו 
היום! ופינתה מזמנה האישי. אין לי מילים לתאר את 

השירות שלה, האכפתיות והגדלת הראש, הרצון לעזור 
ממש בוער בעצמותיה. זכיתם שיש אצלכם רופאה כזו כי 
היא אחת מיוחדת במינה! אין לי איך להודות לה והלוואי 
שהשירות שקיבלתי יהיה מועתק לכל מחלקה בכל בית 

חולים בארץ.

 יולדות
תודה לכל הצוות. אנה וכל יועצות ההנקה שבמחלקה 

)גם בשעות הערב!( עזרו לי לבסס הנקה מלאה.

 אולטרסאונד נשים
רצינו להגיד לך תודה רבה לעמית, על השירות הנפלא 

 שקבלנו ממך תמיד עם חיוך ועם סבלנות רבה!
זה ממש לא מובן ובטח בבית חולים שגם ככה הכל 

 מרגיש מלחיץ ולחוץ.
אנחנו מודים לך ובטוחים שעוד תגיעי רחוק ואמן וכולם 

היו כמוך.

 הריון בסיכון
עשיתי מי שפיר אצל פרופ’ גינדיס, רופאה 

מדהימה! שהסבירה הכל בסבלנות וברגישות 
אין קץ!

 חדרי לידה
אז כן, אני הבנאדם הכי פחדן בעולם עם 

מיליון שאלות, כשחיפשתי בית חולים ללדת, 
לא חשבתי שאמצא. האמת שממש דאגתי ואז 
אחרי חיפושים הבנתי שוולפסון זה המקום!!! 

אפשר לומר בצורה מוחלטת שעניתם לכל 
הציפיות שלי אפילו עברתם איתם בגדול לא 

ציפיתי לכזה יחס ליווי אישי מענה מקצועי 
שמותאם הכי בשבילי )וזה לא פשוט( הכי 

 חשוב עמדתם בכל ההבטחות שלכם. 
רציתי להודות לצוות הנהדר לד"ר מאיה 

טורם ופרופסור וינר למילידות המקסימות 
לצוות האחיות ולציפי היקרה שעושה מעל 

מעבר!!! תודה על חווית לידה ראשונה כמו 
שלא חלמתי לעבור, תודה על הכל.

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

מקצועי ואיכותי כאחד.

אני, דבורה כהן, מתאמת מחקר במכון האונקולוגי, מבקשת לציין את אורי בצלאל מהמחשוב. 
אורי תמיד נותן לכולנו שרות של מעל ומעבר. תמיד במהירות, מקצועיות, נועם ויעילות. 

חשוב שהמנהלים שלו ידעו ויעריכו.

תודה מיוחדת לזמפירה, עובדת המש"ק של המחלקה על העבודה המסורה והמקצועית שלה, 
בן אדם נעים שתמיד נותן מענה לצוות ולמטופלים. אוהבים אותה מכל הלב. בוריס וצוות נוירולוגיה.

מרפאת ריאות
תודה והערכה לסוזי ממרפאת ריאות. ביצעתי 

בדיקה שגרמה לי ללחץ וסוזי היתה רגישה 
ביותר, תמכה, היתה סבלנית ומקצועית מאוד. 
לולא תמיכתה לא הייתי מסוגלת להשלים את 

הבדיקה. ישר כח!

מרפאה לבדיקות 
סירולוגיות

פניתי לגברת דודיאן סימה, בנוגע לאי הבנה 
שקרתה בנוגע לביצוע בדיקת דם סירולוגית 

שעבר הבן הקטן שלי יומיים קודם. כאשר 
פניתי לגברת סימה דודיאן, קיבלתי שירות 

טלפוני אדיב וסבלני והיא גילתה הבנה בנוגע 
למקרה. היא כבר באותו היום טיפלה בעניין 

ויצרה עמי קשר. הבעיה טופלה לשביעות רצוני 
המלאה. אני מאוד מעריכה את השרות היוצא 

מן הכלל והנכונות לסייע.

מלר"ד
ברצוני לשבח את ד״ר סלאח עלי ואחיות מיון 

הקורונה בבית החולים המיון היה עמוס וחיכינו 
שעות לתוצאת הבדיקה אך למרות כל זאת יחס 

כל אנשי בית החולים מהפקידות והמאבטחים 
לאחיות והרופאים היה אדיב מקצועי אנושי 

ויוצא מן הכלל. בפרט ארצה להודות לד"ר עלי 
שדאג לנו ודאג לעדכן אותנו כל הזמן. לסיכום 
הפכתם את חוויתנו הקשה לקצת יותר נעימה 

ועל כך אנו מודים לכם מאוד.

EEG מכון
תודה רבה מכל הלב לעינת, על היחס החם, 

האדיבות והסבלנות הבלתי נגמרת. הגענו 
סוערות עם ילדה בת 3 עם עיכוב התפתחותי. 
עינת קיבלה אותנו ודאגה לנו. שימשה כמגדל 

אור. תודה רבה מכל הלב וישר כח!

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.

מכון הדימות
  MRI 

 MRI ברצוני להודות על השירות שקיבלתי. את בדיקת ה
הקודמת עברתי בבית חולים אחר ואצלכם עברתי חוויה מתקנת. 

הצוות מאוד אדיב, מקצועי, סבלני, רגיש ואיכפתי. הכל התנהל 
בסדר מופתי. תודתי לכל צוות המחלקה, למנהלת, למרינה, 
דנה המזכירה, ענת וגלינה הטכנאיות וזינה האחות שנתנו 

לי שרות מקצועי חם ולבבי. ניכר שהן עושות את עבודתן מכל 
הלב. עובדים כאלו הם הון אנושי לכל ארגון.

 מכון הרנטגן
אני רופאה, עובדת שנים בקופת חולים כללית. ברצוני לציין 

לטובה את בנות המשרד של מכון הרנטגן. על שירות ויחס 
מעל המצופה, על רמת שירות גבוהה, יחס אישי, הבנה והקשבה. 

בהחלט אמליץ.

mailto:lironl%40wmc.gov.il%0D?subject=
mailto:lironl%40wmc.gov.il%0D?subject=

