
כירורגיות
 אף אוזן גרון

תודה לד"ר שירי מימון, לאחיות יאנה והאבטם 
על היחס החם, מהלב, על הרגישות, האכפתיות, 

הזמינות, ההכלה.

  אורולוגיה
ברצוני להביע את מלוא הערכתי לצוות המדהים 

ומלא האמפטיה מקצועיות והבנה אנא מסרו 
תודתנו לצוות.

  כירורגיה פלסטית וכירורגיה א’
אני מודה מאוד לצוות היקר, ללימור, סבטה, 
שאדי, ילנה, טניה, מעין, מאג'ד, לואיזה, אנה 

ולאילן היקר ואחלה גבר ולחנן הרופא המנתח. 
עבודה יוצאת מן הכלל. תודה רבה.

  כירורגיה א’
תודה רבה למעיין ואנה על הטיפול המסור, 
ההקשבה וההבנה בשעת הצורך. אין מילים, 

תמשיכו לעשות חיל!

 כירורגיה ב’
לכל העוסקים במלאכת קודש זו, תודה על 

הטיפול המסור והאכפתי. לכל צוות האחיות 
שעושות עבודת קודש ורביעא העומד בראשן, 

רגוע, מסביר פנים ומרגיע. לסטז’רים והמתמחים, 
פיזיותרפיסטים. לד"ר ארקדי המסור וד"ר דיין 
שמנצחת על הכל. אין מחיר לעבודה זו. יישר כוח 

ושתצליחו ותזכו לעזור לעוד הרבה מטופלים. 
_________________________________

תודה לד"ר חאלד שקודם כל קיבל אותי במיון 
כירורגי עם כאבי בטן, עשה את כל הבדיקות 

הנדרשות באופן מקצועי מאוד, היחס שלו פשוט 
יוצא דופן במיוחד לרופא במיון שיש אליו מלא 

לחץ, הניתוח היה קצת מסובך בגלל שהתוספתן 
היה במקום לא רגיל אבל ד"ר חאלד פשוט עשה 

הכל ברמה הכי גבוהה, הרגשתי שאני בידיים 
טובות!! תודה רבה לד"ר חאלד על הכל!

_________________________________

למנהלת המחלקה ד"ר קטיה דיין ולכל הצוות. 
תודה על הטיפול המסור וההוגן. ותודה גדולה 

לד"ר ארקדי שניתח אותי.

 ניתוחי לב
כל הצוות נבחר בקפידה, יהלומים אחד אחד, 
רופאים, אחיות, כח עזר, התחברתי למייקל 

באופן מיוחד.
_________________________________

למחלקה עם הלב הכי גדול, תודה על שפתחתם 
ותיקנתם את הלב שלי והכי חשוב שלא נתתם 

לזמן לעצור.
_________________________________

קיבלנו טיפול אישי צמוד מרגע הקבלה עד 
השחרור מכל אחד ואחת במחלקה. ד"ר רעות, 

ד"ר דקל, כן ירבו כמוכם.

 עיניים
ד"ר בר ראוי לשבח על שירות נעים, נחמד ומקצועי.
_________________________________

אני מטופלת במרפאת עיניים, ניגשתי היום לאילנה 
המדהימה והמקסימה וקיבלתי יחס, טיפול, הכוונה 

והדרכה וגם כן בסיום, היא עזרה לי בכל הניירת 
לתורים. סבלנות וסובלנות משכמה ומעלה. אין 

מילים, כן ירבו כמותה. היא פשוט נכס לבית החולים.
_________________________________

ד"ר פאוול היקר, תודה על האופטימיות והעבודה 
המושלמת בעין שלי. זו ממש אומנות בניתוח. תודה 

לצוות היקר והאדיב.
_________________________________

תודה על הטיפול המסור של הצוות הרפואי, 
הסיעודי ולכל העובדים, על הטיפול המסור 

שקיבלתי מכל אחד מכם, על המסירות והיחס 
האנושי, על המקצועיות והעזרה שכל אחד ואחת 

מכם נתן מכל הלב.
_________________________________

פרופ' קליינמן. תודה על הטיפול המסור, על 
המקצוענות, ועל היכולת להסביר למרות שלי היה 

קשה להקשיב. הביטחון שלך איפשר לי להעז 
ולעבור את הניתוח שנמנעתי מלחשוב עליו על אף 
המצב שהגעתי אליו, שאיני רואה דבר פרט למסך 

ערפל שהפך את העולם למטושטש, מאיים ומעציב. 

מודה לך מעומק ליבי ומודה למזלי הטוב שהפגיש 
אותי עם ידיך המחוננות. הבנתך המופלאה בעיניים, 

יכולתך לראות הי את הטראומות והפחדים 
שעברתי כל חיי בעינייני עיניים. תודה על יכולתך 

להתמודד איתי כמטופלת מתאגרת, יכולתך לשמור 
על נושא שלא יכולתי לקחת בו חלק אך השרה 

אוירה נעימה וטובה.

 כירורגית שד
תודה רבה מכל הלב לד"ר ברכה מיכל. היא רופאה 

עם לב ענק, דואגת, מתקשרת למטופל, מרגיעה 
מאוד, רופאה שאהבתי ובזכותה עברתי את הניתוח 

בוולפסון ולא בבית חולים אחר אצל רופא פרטי. 
תודה לך ד"ר ברכה.

 כירורגית שד + כירורגיה פלסטית     
וכירורגיה א’

לד"ר מיכל ברכה, תודה על טיפולך המסור והחם, 
על הדאגה לכל בדיקה, לד"ר פרנד יעקב וכל 

הצוות, תודה על הדאגה, הסבלנות. כשכל פעולה 
לוותה בהסבר סבלני וכמובן על העבודה הנפלאה 

בשחזור. לצוות האחיות, תודה על הסבלנות 
והסובלנות והטיפול המסור בכל השלבים. תבורכו.

המשיכו בעשייה המבורכת 
מלאת ההקשבה והאמפתיה, יישר כוח!

פנימיות
 גסטרו 

לד"ר מלמוד ברנרדו, רוצה להודות לך על 
השירות והטיפול שאני מקבלת ממך, על 

ההתייחסות והטלפון שהתקשרת והתעניינת 
בשלומי, זה עושה כל כך טוב. אני שמחה 

שהגעתי אליך, כן ירבו כמוך. מודה לך מקרב לב.
_______________________________

ברצוני לשבח את ד"ר מלמוד, על טיפולו 
המסור. רופא שתמיד בכל שעה עונה על 
כל שאלה בחביבות ויחס מכל הלב. יש בו 

המון טוב והכלה למטופל עם המון סבלנות 
וסובלנות וזה ממש לא ברור מאליו. הוא רופא 

בחסד עליון ממש מלאך בלבן.
_______________________________

ברצוני לשבח ולהוקיר את ד"ר דוד חובל על 
הטיפול המסור והדאגה. אנו מודים לו מכל הלב.

 פנימית ה’
אמי התאשפזה אצלכם בשבוע שעבר 

בפנימית ה'. רצינו לשבח את צוות המחלקה 
שהיה סבלני ומחויך. במיוחד אמי רוצה 
להודות לאחות רוזה, שדאגה לה מאוד 

במהלך האשפוז. עבודה בבית חולים היא 
לא פשוטה כלל וכלל אבל השתדלתם תמיד 

לענות לדרישת אמי.

 טיפול נמרץ
הייתי רוצה להביע את הערכתי ותודתי לכל הצוות 

הרפואי והסיעודי על הטיפול המסור והמקצועי ביותר, 
על היכולת לתת לי אוזן קשבת, ליווי צמוד, תמיכה הרבה, 
המילה הטובה והעידוד. נוסף לעבודה המקצועית ברצוני 

להודות אישית לרגא סלימאן, הוא נתן לי יחס אנושי 
ואמפתי תרם מאד וחיזק אותי והדבר אינו מובן מאליו.

תודה רבה על יומיים של נתינה, השקעה, רצינות, חברות 
ועל תרומתך מאחל לך דרך צלחה בהמשך הדרך.

 מרפאת אלרגולוגיה
תודה רבה לאסתי ממחלקת האלרגיה. היא עושה עבודת 

קודש ויש לה יחס מעולה וקשובה לנו.

 מרפאת ריאות + קבלה
עם הגעתנו, נתבקשנו לפנות למשרד הקבלה, השירות 

היה אדיב ומהיר. נכנסנו למחלקה לצורך ביצוע הבדיקה 
שבמהלכה חווה בני קוצר נשימה קשה.

ברצוני לציין את תפקודה המקצועי של גב' סוזי 
הטכנאית, שזיהתה את מצבו הרפואי של בני ומיהרה 
לטפל בו והאחות רחל אביב אחראית מרפאת ריאות, 
המקסימה שנחלצה לעזרה וכמובן את ד"ר אביגדור 

מנדלברג שהתפנה לקבל את איליי, הסביר לו בסבלנות 
וברגישות את מצבו הרפואי, ותיאר לו במקצועיות על 

מחלת הריאה ממנה הוא סובל.

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

מקצועי ואיכותי כאחד.

לאה אלימלך מרשומות רפואיות מבקשת לשבח את רינת שאער ממערכות מידע. התקשרתי למוקד 
שלך, רינת ענתה בזריזות לטלפון, ונענתה לעזור לי, תוך כדי כניסתה למערכת המחשב שלי, חייבת 

לציין, שהפתרון לתקלה היה מהיר וללא דופי, חייבת לציין את הסבלנות ואורח רוח שלה.

אבי זלכה מהרכש, מבקש לציין לחיוב את אביעזר מור יוסף על המענה המהיר, האיכותי 
והמקצועי. רמת השרות והנכונות לעזור פשוט וואוו אין דברים כאלה, מקצוען אמיתי.

אשפוז יום והתאוששות
נשים והתאוששות

רוצה להודות לד"ר קירה לאחות אנה ועאבד בחדר התאוששות שהיו רגישים לאורך כל הדרך, תודה.

כשהלב מוקיר תודה
יחידת חווית המטופל

ספטמבר 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.

מלר"ד
 כירורגי

דודי דיגמי, רופא מקסים, דאג לאורך כל הדרך. הטיפול היה מסור וקיבלתי שירות טוב ומהיר. כל הכבוד וישר 
כוח. אנו מעריכים אותך ואת הדרך שלך והעבודה הטובה והמקצועית, המהירה והיעילה. תודה רבה.

 אף אוזן גרון
 הגענו למיון ואת פנינו קיבלו האחיות ירדנה ואינתיסיאר שעשו הכנה נפלאה לפני הכניסה לד"ר נסיכי. 

ד"ר אופיר נסיכי קיבל את פנינו בסבר פנים יפות, הוא טיפל בבעיה בצורה ממוקדת ומרגיעה. במסך הטיפול, 
הסביר הד"ר מה הוא עושה כל שלב ושלב בצורה ראויה למופת ומרגיעה. לציין שבהמשך הטיפול הוא ענה 

לכל שאלותינו.

 מלר"ד
מבקשת לציין כי אינתיסיר נתנה לנו שירות מעולה עם הרבה סבלנות ואכפתיות.

אני מודה מאוד על הסבלנות והטיפול המסור של חלי אדמס, האחות ויויאן חינסקי כוח עזר שעזרה לנו 
מאוד. הן טיפלו בנו מאוד יפה.

ברצוני להוקיר תודה לצוות הרפואי במיון וולפסון לאח שאדי חאגאזי, לאח סאהר אגבאריה ולד"ר אברהים 
עאבד שטיפלו באבי חולה אלצהיימר מורכב שהגיע בשעות הלילה המאוחרות וקיבל טיפול ויחס מעורר 

השתאות. האח שאדי כל כך מקצועי ועדין אבי היה נסער מאוד ובאמת בסבלנות ובנועם הצליח לשכנע אותו 
לקבל טיפול. האח סאהר אדן חייכן ואדיב וד"ר אברהים שהסביר והקשיב בסבלנות רבה לנו המשפחה ונתן לנו 

הרגשת בטחון, יישר כוח.

אני צעיר בן 30 על הרצף, הגעתי בלילה למיון, טיפל בי אחד הרופאים, אחד האנשים היותר טובים שיש. 
אדם רגיש, סבלני, מכיל, מעבר לזה שהוא רופא מצוין. הרופא הוא פאוזי אגבריה. 

מערך נשים ויולדות
IVF

יחס כזה באף בית חולים לא קיבלתי אוהב, חם, מקבל, שומר, מגן 
והכי טוב שקיבלתי.

תודה היא מילה כה קטנה להערכה כה גדול. תודה מקרב לב על 
טיפולכם המסור, על היחס המיוחד. 

תודה על ההתמדה, המעקב והרצון הטוב. תודה על אנושיות, 
מקצועיות ללא פשרות, על סבלנות אין קץ עד לתוצאה המיוחלת. 

על סבר פנים מעודד ומרגיע גם ברגעי ייאוש. אין מילים בפנינו 
להודות לכם על הטיפול המסור והעזרה המרובה, על אוזן קשבת 

ועל כך שהפכתם אותנו להורים מאושרים.

נשים, הריון בסיכון, יולדות
ילדתי לפני 3 חודשים לידה רביעית אצלכם בוולפסון )את כולם ילדתי אצלכם(, ילדה אותי המיילדת רחלי 

 המהממת! כמה שאני אכתוב עליה זה לא יספיק לתאר כמה שהיא מלאך משמיים .
אחרי הלידה השיליה לא יצאה, אחרי חצי שעה יצאה. ד"ר צביה קוגן האלופההההה נכנסה לחדר בדקה 
את השיליה ואמרה שהיא לא שלמה. חייבת להגיד שהיא הייתה בשליטה מלאה! אמרה לי את לא יוצאת 

מפה עד שאני לא בטוחה במאה אחוז שהכל בחוץ. והיא ורחלי פשוט מלאכיות משמיים הוציאו את כל 
 השאריות, בכזו מקצועיות ומסירות. אין לי מילים וכמה שאני אודה להן זה לא מספיק.

אין על הצוות שלכם אלופים אחד אחד!

גם במרפאות בסיכון הייתי מטופלת אצלכם בשני ההריונות האחרונים בגלל נוגדן אנטי C וחייבת לציין 
לטובה את ד"ר יעל גנאור וד"ר דניאל טיירי.

והמחלקה החדשה - שלמות!! איזה חוויה איזה כיףףף חדר ענק חדש נקי, החדר אוכל, בקיצור הכל הכל 
מושלםםם. אין ספק שאני אמשיך לחזור אליכם ולהמליץ רק עליכם!
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