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

מקצועי ואיכותי כאחד.

מלי מרכזת תחום חדר ניתוח, מבקשת להודות לחיים ששון מיחידת מחשוב. יוצא לי לעבוד עם 
חיים רבות, השרותיות שלו, הזמינות וההדרכה כיצד ניתן לבצע שינוי בחדר ניתוח ראויים לשבח. 

 הוא בעל פנים מאירות, מקשיב לצרכים השונים ואף מבצע במהירות. מודה על הכל. 

הילה צדקה מבקשת להמליץ על 2 עובדות יקרות- מזכירות הגסטרו- קרן ולילך שנותנות טיפול 
מושלם וכ"כ משתדלות לתת מענה גם למחלקות שלא קשורות אליהן למרות העומס הרב שהן 

נתונות בו הן צוות מנצח במלוא מובן המילה- יישר כוח.

אורלי מילר מבקשת להודות לאבי ואביעזר מענף מערכות מידע, רמת השירות שלכם גבוהה 
ביותר, תמיד נכונים לעזור ותמיד בנועם ובסבלנות.

שרית קרני מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני, מבקשת להודות לתומר וגן והצוות מהנדסה ואחזקה 
על הטיפול המהיר שקיבלו לטיפול בנראות המחלקה.

גנאדי הגיע לבדוק וכבר למחרת בבוקר חזר עם יוחאי לצביעה, תיקונים, הרכבה של פסי הגנה 
לקירות וכל בקשה אסתטית אחרת שביקשנו ויכלו להיענות לה. 

מילה טובה לך תומר, לגנאדי וליוחאי על מתן שירות פנים למחלקה באופן מהיר ומיטבי. 

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.

אגף ילדים
 אנדרוקרינולוגיה והמחלקה לתזונה

שמי מאיה אני אימא של ליאן בן 13,שאובחן בסוכרת נעורים ומהיום הזה נכנסנו לשלב חדש בחיים. אני לא 
יודעת איך היינו עומדים בזה, אם לא הצוות המהמם של מחלקת אנדוקרינולוגיה ילדים. מהרגע הראשון נכנסנו 

למעטפת שלהם. ד"ר טל בן ארי שקיבלה אותנו והייתה כל הזמן בקשר עם המחלקה ואיתנו.
ד"ר אבירי שירלי, שעזבה בערב חג את משפחתה ויחד עם שירי הדיאטנית הגיעו למחלקה להרגיע אותנו 

ואת יאן ולתת הסבר ראשוני. הן עשו את זה בצורה כל כך עדינה ומקצועית, שהילד הצליח להתמודד עם כל 
הסטרס והתחיל לתפקד ולטפל בסוכרת כבר יום אחרי האבחנה. במהלך האשפוז וגם אחרי ד"ר אבירי הייתה 

בקשר תמידי איתנו, כל ארוחה, כל חישוב מינון אינסולין, הכל עבר את בדיקה ואישור שלה. את ההדרכה 
שקיבלנו מרגינה אחות סוכרת, שהייתה כל כך מפורטת ועם כל הסבלנות שבעולם, אנחנו זוכרים עד היום. 

היום אנחנו 8 חודשים אחרי אבחנה.
במשך כל התקופה, הצוות המהמם תמיד עומד מאחורינו תמיד זמינים בכל שעות יממה ולכל שאלה. לפעמים 

גם כיף לשמוע. “לא לדאוג, הכל בסדר" זה כל כך חשוב, כי להיות אימא לילד סוכרתי, זה לפעמים מאוד מפחיד.  
לפני שבוע קרה ליאן אירוע של ירידות סוכר שלא יכולנו להשתלט עליהם. כל יום ד"ר אבירי הייתה איתנו 

בקשר, גם רגינה וד"ר טל נכנסו לתמונה בערב, עד שהוחלט לאשפז את יאן.
כשהגענו למיון, לא היינו צריכים להסביר כלום. צוות המיון כבר היה מעודכן, קיבל הוראות וחיכה לנו. גם 

במחלקת ילדים הבנו שצוות אנדו' היה איתם בקשר כל הלילה ועקבו אחרי מצבו של בני. אני מדברת עם הרבה 
הורים לילדים סוכרתיים ומבינה יותר ויותר שיחס כזה, זה ממש לא מובן מעליו וכשאני מספרת איזה גיבוי 

ותמיכה אנחנו מקבלים, הורים ממש מופתעים.
אז ברצוני להודות לצוות הנפלא של מחלקת אנדוקרינולוגיה ל: ד"ר טל בן ארי, ד"ר שירלי אבירי, שירי 

הדיאטנית, רגינה אחות סוכרת הנפלאה שלנו, ד"ר עדי, ויקה אחות סוכרת ואחות במחלקת ילדים, שמאוד 
תמכה בנו ב 2 האשפוזים. תודה רבה על דאגה, זמינות, יחס.  אתם מהממים.

 מלר"ד ילדים וכיר' ילדים 
אף אחד לא מייחל לעצמו ובטח לא לילדים שלו להגיע לבית חולים, אך אם זה קורה אז לפחות להגיע לבית 

חולים טוב, נקי וסטרילי עם רופאים טובים ויחס טוב מאנשי הצוות. לצערי, בני שבר את המרפק במקום 
שהצריך ניתוח. רוצה להודות מקרב לב בראש ובראשונה לד"ר מור יעקב, רופא אורתופד, שטיפל בבני וניתח 

אותו. היחס היה מעולה, רופא מקצועי  עם המון סבלנות, אכפתיות והכי חשוב חיוך על הפנים.
כבר בקבלת הפנים במיון ילדים קיבלה אותנו בצורה יפה המזכירה וד"ר אלון המקסים, משם העלו אותנו 

למחלקה אורתופדית, מקום נקי, גדול והכי חשוב עם צוות מקסים.
תודה רבה מקרב לב לד"ר מור יעקב, ד"ר אליאס ושאר צוות המחלקה. בהוקרה, דנה.

 מלר"ד ילדים 
בתי טופלה ע"י ד"ר אלון בקר. ברצוני לציין את הערכתי הרבה למקצועיות, סבלנות ואכפתיות שלו. כמו כן גם 

לשאר הצוות שטיפל בבתי. 

 נוירולוגיה ילדים 
גלית מבקשת להודות ולשבח את שירי שושן מוסרי מזכירת נירולוגיה ילדים. על הרצון לסייע לנו והכל בנחת 
במאור פנים וחיוך. אנו מטופלים מספר שנים במרפאה ובכל פעם שירי מקבלת אותנו בצורה יעילה ומקצועית. 

על כך יישר כח. תודה!

אגף כירורגי 
 אורולוגיה אף אוזן גרון

יורשה לי, עם סיום הטיפול בבעיות הקול שלי תחת 
הדרכתה של קלינאית התקשורת, הגב' יהודית, 

להביע לה את מלוא הערכתי ותודתי על הטיפול בי 
שהיה מקצועי, ענייני וממוקד. לא האמנתי שאחרי 

מס' קצר יחסית של טיפולים שבועיים, אחזור לשגרת 
החיים שלי כאילו לא קרה כלום. היא זיהתה בדיוק 

את הבעיה וכיצד יהיה תהליך הריפוי שלי. ואכן 
בזכות מעלותיה הרבות, כפי שהיא הקרינה לאורך 

כל הטיפול שהתבטא בסבלנות, יחסי אישי, אכפתיות, 
כושר הסבה מעולה, אווירה נעימה ורוגע בכל טיפול, 

הדיוק המקצועי, התמיכה, העידוד אהבה המקצוע 
ומה לא. כל מה שנכתב לעיל, זה לא דבר מובן מאליו. 

ממש נהנתי מכל מפגש איתה. זכיתי יחד אתכם 
להיווכח, שיש אנשים כמוה שכך מטפלים באנשים.

ישר כוח, אלי.
____________________________________

שמי משה אני מבקש להביע הערכתי ותודתי 
לאחיות המחלקה ולרופאי המחלקה, ישר כוח.

____________________________________

ברצוני להודות על השירות הנהדר שהוענק לאבי 
שהגיע לקבלת טיפול במחלקה.

____________________________________

האחיות במחלקה טיפלו בו באופן מסור ובמיוחד 
לאחות הראשית ולריה על היחס החם.

____________________________________

ברצוני להביע את הערכתי הכנה, על העזרה והסיוע 
שקיבלתי מהאחיות נינה קיאנוב וולריה סילומון 

והמזכירה המקסימה אתי אליהו.

 אורותפודיה וחדר ניתוח
לד"ר צינמון וד"ר לן לכל צוות מרפאת א.א.ג 

אני רוצה להודות לכם מעומק הלב על היחס 
והאדיבות מכם, על הסבלנות הרבה, על הטיפול 
המהיר והמסור, על המקצועיות תוך  שמירה על 

אנושיות והכלה אין סופית. ככל שאוסיף לא יהיה 
די בכך כדי להביע את תודתי והערכתי אליכם. 

מי ייתן ותמשיכו במלאכת הקודש שלכם, בהוקרה 
רבה פנחס ומשפחתו.

קבלו נא את תודותיו על כל העזרה שנתתם בטיפול 
בלילי , אם בטיפול או בהכוונה או בעצה טובה או 

בטיפול מקצועי לאורך כל התקופה. למנהלי וצוות 
המחלקה שעשו כל שלאל ידם כדי להביא ללילי מזור, 
תוך הפגנת מקצועיות רבה ואכפתיות שאינה מובנת 

מאליה וראויה לכל מחמאה אפשרית.

 כלי דם
צוות נהדר עם נשמה ולב ענקים, אשמח לציין לטובה 
את כלל הצוות הרפואי. יחס חם, אכפתיות, מלאכים 

בכל הצבעים והשפות.
____________________________________

לצוות האחיות , תודה על הטיפול המסור, אין עליכן.

 טראומה + כירורגיה  א'
לד"ר וואסים שקור מתמחה כירורגיה כללית וד"ר 

אדם לי גולדשטיין מנהל יחידת הטראומה רופאים 
מקצועיים שירות עשר תענוג.

 כירורגיה א' + מכון דימות:
שוחררתי לאחר 13 יום אשפוז. לאשפוז הגעתי לאחר מיון בהול וטיפול אינטנסיבי שכלל 3 פרוצדורות ניתוחיות. 

אני מבקשת להודות לכל הצוות הכולל שטיפל בי במקצועיות ואכפתיות רבה:
לאחיות- שהיו סביבי ימים ולילות, נתנו מענה שוטף וטיפלו במסירות. נותר רק להעריץ אותן על העבודה 

האינטנסיבית והקשה.  
לרופאים- שליוו אותי לאורך כל הימים, היו אכפתיים, בדקו וזירזו תהליכים לקדם את בריאותי. 

לרופאים הסטז'רים- שהאירו פנים, עזרו בהסברים נוספים ולקחו מדדים ברגישות ונעימות. 
לתזונאית ולסטז'רים שלה- שנתנו לי מענה מקצועי ורחב על סוג התזונה שנכונה עבורה במסגרת ביה"ח 

ולאחר מכן. דאגו להיכנס אלי מספר פעמים, לתת מידע רחב ולענות על כל השאלות. 
למנקות המקסימות- שדאגו לחדר נקי כל יום, במאור פנים ובמסירות רבה, דבר שהיה כ"כ משמעותי לשהות.

לצוות העוזר- שעזר בכל הצרכים הבסיסיים ועזר לאחיות. 
וכמובן לפרופסור שמעונוב, שמוביל את המחלקה ביד רמה. הוביל את כל התהליך הטיפולי במקצועיות רבה, 
ליווה אותי באופן אישי ונתן מתן מענה נרחב לאורך כל הדרך. הסובלנות והאנושיות נדירים וראויים להערכה. 

על אף הסבל הרב שהיה ותחושת חוסר הוודאות למצבי ידעתי שאני בידיים טובות. 
במכתב זה אשמח להודות גם למחלקת הדימות, בראשה ד"ר זלמן יצחקוב, ולאחיות המדהימות הכוללות את 

זינה. עברתי אצלם 4 פרוצדורות לא פשוטות והם נתנו לי מענה מקצועי, הסבירו בצורה מלאה לפני ואחרי כל 
תהליך, הרגיעו ודאגו לי. כל שנותר זה להודות.

 כירורגיה ב'
לכל הצוות, רופאים, רופאות, אחים ואחיות, תודה 
רבה על הטיפול המקצועי והמסור. אתם מחלקה 

מס' 1 יישר כוח. תמנע האלופה, תודה שדאגת 
לאמא ותמיד היית שם בשבילה מרחל.

____________________________________

תודה ענקית לאחות טניה ג' ולכוח עזר אנחנו מאוד 
מודות לכן על היחס החם והטוב משפ' ברצבסקי. 

____________________________________

לציפי היקרה, המלאך והלב הפום של המחלקה. 
בהערכה עמוקה. אלפי תודות ד"ר בנג'ו.

__________________________________

צוות האחיות, כוח עזר, רופאים וד"ר אדם 
אין כמוך. וקארין האחת והיחידה. 

יישר כוח מאבירם.

 לב חזה
ברצוני לשבח את ד"ר חגי דקל ואת ד"ר צחי לוי 

על הצלת חייה של אחותי! היחס וההתמדה לאורך 
כל הדרך. ד"ר צחי ראוי לשבח! מבחינתנו הם שני 
מלאכים. תודה לכם, שאפו למחלקתם ניתוחי לב.

____________________________________

ד"ר חגי דקל היקר, מנחם עבר במחלקתך ניתוח 
להחלפת מסתם ומעקף בליבו. אנו מבקשים להודות 
לך וכל הצוות הנפלא של מחלקת ניתוחי לב חזה על 
ביצוע ניתוח באופן המקצועי והאיכותי ביותר ובשרות 

אישי ומכבד.

 מערך עיניים
ברצוני להודות לאידית מרשק הרופאה מספר 1 שלנו, על הדאגה וההכלה, אכפתיות מליאם תמיד שואלת 

ומתעניינת כל הזמן. הפנים היפות של המרפאה שתמיד מחייכת ומקבלת בחיוך. 
אוהבים אותך מאוד, משפחת חזון. 

אני רוצה להודות לד"'ר אביזמר על היחס החם והטיפול המעולה רופא בחסד עליון.

ברצוני להביע הערכה עמוקה על היחס המיוחד והטיפול המסור באבא שלי, עוזי. צוות מנצח של רופאים, 
אחיות ואדמיניסטרציה. אבא שלי עבר ניתוח קטרקט, הגענו עם חששות רבים וכיום אנו יודעים לומר שהיינו 

בידיים הטובות ביותר. תודה לפרופסור קליינמן שניתח, רופא המחלקה ד"ר רון ירמנרו, אחות אחראית 
לריסה דן, צוות אחיות נני חוששוילי וירדנה פינס. תודה על המעקב, הדאגה, המענה הטלפוני המקצועי 

והמהיר, השירותיות, הסבלנות, הטיפול הנכון שמסיר כל דאגה. הביטחון שאתם נותנים שמאפשר להמשיך 
לחייך, ותמיד בפנים מחייכות, מרגיעות, מכילות.

זכינו בצוות מקצועי, נעים, אנושי, עם רגישות רבה סבלנות ויחס אישי.

נשים ויולדות 
 אורוגניקולוגיה + נשים

ברצוני להביע את הערכתי לפרופסור גינת וד"ר גרישנטיין על היחס הנפלא. פשוט מדהימים. הגעתי עם הרבה 
חששות ופחדים ואחרי שעברתי בדיקות במרפאות, כבר לא היה לי ספק שזה המקום שבו אני רוצה להינתח. 
קיבלתי הסבר מפורט על התהליך. לאחר הניתוח עברתי למח' נשים והיחס היה נפלא. הרגשתי שמטפלים בי 

כמו בבי"ח פרטי. לכל הצוות, תמשיכו עם עבודת הקודש שאתם עושים, אתם מדהימים וחשוב לי שאנשים ידעו 
שאתם מספר אחת. תודה, נגה.

 אם ועובר
מליאנה היתה מקסימה ובאמת דאגה לנו כמה שיותר. תודה על היחס הלם, אוזן קשבת ועזרה בכל מה שהינו צריכים.

 חדר לידה, יולדות ופגיה :
לאורלי המיילדת היקרה שלי, זו הייתה זכות בשבילי שנפלת בחלקי, הגעתי ללידה שלישית עם הרבה חששות 

בעקבות הלידות הקודמות,אבל איתך החוויה הייתה חוויה אחרת במובן הכי טוב שיש. רציתי להודות לך על 
העדינות, המסירות, האנושיות והמקצועיות, ההקשבה וההכלה. מרגישה שזכיתי שאלוהים שלח לי אותך, אז 

 פשוט תודה. מאחלת שתמשיכי לעשות חיל ולהיות שם בשביל עוד ועוד נשים. אין עלייך את מדהימה!
בהערכה רבה, שירי.

אגף פנימיות
 גסטרו ומזכירות קבלה אנדוקרינולוגיה וסכרת

ברצוני לשבח את הגברת הילה כשר על השירות 
הנפלא  והמקסים שיקבלנו אני ובעלי. אישה מקסימה, 
איכותית, שירותית וסבלנית. תמיד עוזרת ונותנת מילה 

טובה, נכס איכותי לבית החולים ראויה לשבח.
באהבה רבה, משפ' בן שלום.

____________________________________

אבקש להביע תודה והערכה לד"ר אורית טויטו 
שמטפלת בי במקצועיות ובמסירות והכל באנושיות 

בחן, ומשרה למטופל בטחון.

ברצוני להודות מעומק ליבי לצוות הרפואי לד"ר דרייזן 
לאחות אנסה. למזכירות שעושות ימים כלילות קרן 
ולילך, ואחראית זימון תורים גסטרו גלית. אני מטופל 
במסלול ירוק לפחות פעם בחודש בהמטולוגיה אצל 

ד"ר ילנה ביל, מלאך בלבן.. שאפו שיש צוות כזה.
____________________________________

ברצוני להודות לכל הצוות במכון הגסטרו על יחס 
חם ואנושי יוצא מן הכלל, טיפול מסור ומקצועי, 
תודה מיוחדת לד"ר דרייזן ורה ולצוות האחיות 

והפקידות.

 נוירולוגיה
תודה לפרופסור ניסנקורן על הטיפול המקצועי וכל 

האדיבות.
__________________________________

תודה לטטיאנה סלבין אחות אחראית שדאגה לליווי 
מקצועי, היא ליוותה את כל התהליך החל מארגון 

הטפסים הרבים עזרה בפתרון בעיות, וכל התהליך 
נעשה בחיוך, במסירות ובמקצועיות רבה. משפחת טאוב
__________________________________

טטיאנה חיכתה לנו בכניסה למיון ועזרה לנו לקדם 
את הבדיקות בזמן הקצר ביותר תוך הפחתת הסבל 
הפיזי והנפשי שלנו ושל בתנו. הרגשנו שיש מישהי 

שדואגת לנו ושאנחנו בידיים מנוסות וטובות.
אנחנו מודים על התמיכה והטיפול.

__________________________________

לשירי המדהימה תודה על היחס האדיב בהערכה 
מרויטל.

__________________________________

לי, מטופלת עם שני ילדים כבר 3 שנים. אני רוצה 
לשבח את המזכירה שירי על שירות ויחס מדהים. 

תמיד נותנת שירות אדיב ועוזרת בכל שאלה ונושא.

 פנימית א'
תודה לכל צוות הרופאים והאחיות המסורים 

והחמים. בעת השהייה במחלקה היו ממש מתחשבים, 
דבר שלא ברור מאליו. מלאכים בלבן. ממש מדהים, 
הטיפול מעל ומעבר. תודה מקרב לב, רק בשמחות.

 פנימית ג'
ברצוני לשבח את האחות המקסימה ויקטוריה 
ממחלקה פנימית ג' על הטיפול המסור, האנושי 

והמקצועי שחווינו ממנה. ויקטוריה את מדהימה ואני 
מאחלת שירבו עוד אנשים טובים ואיכותיים כמוך.

את עושה עבודת קודש ואת מלאך אמיתי!
המשיכי כך יישר כוח, באהבה ובהערכה נטלי הבת 

של רוזה.

 פנימית ד' + מלר"ד
הלילה הובהלה אמי למלר"ד עם כאבים בחזה וקוצר 

נשימה. הרגשתי צורך לשתף אותך במקצוענות, 
בנועם ובאיכות הטיפול של ד"ר מועטאז באמי.
צפיתי בו גם בטיפול במטופלים אחרים ואין לי 

ספק שמדובר ברופא משכמו ומעלה שהגיע 
למקצוע הנכון. כולנו כצוותים עובדים קשה בטיפול 

במטופלים והיה לי חשוב לכתוב לך באופן אישי 
תודה. מיכל נח- סגנית מנהלת הסיעוד.

 פנימית ה' 
ברצוני לציין לשבח את הטיפול המסור של האחות 

זהבה, תודה רבה לך.
__________________________________

רציתי להודות לצוות על הטיפול המסור והמכבד 
שזכתה במשך שבוע דודה שלי ידגארוב.

__________________________________

רוצה להגיד המון תודה על השירות והמסירות של 
כולם אבל בעיקר לאחות רוזה וזהבה על האנושיות 

והאוזן הקשבת, ישר כוח ובריאות.

 פנימית ו'
לצוות המהמם והמקסים אחיות ורופאים כוחות עזר, תודה רבה מקרב לב על הטיפול המסור והאכפתיות.

על היחס האוהב והקשוב וכמובן מקצועי, תודה רבה.

ברצוננו להודות על הטיפול המסור לאמא שלנו, אמא עברה צנתור ומרגישה מצוין.
תודה על הטיפול המסור שלכם, אתם מלאכים בלבן.

Another “thank you" to the nurse Fardos, she is very professional and gives a lot of attention.
She is really the best.

תודה על הטיפול המסור, אין עליכם, רפואה שלמה לכלל החולים.
משפחת גולן.

תודה לצוות ובמיוחד לכוחות העזר, לאה גלנטו ולאה קללאו על היחס והשירות. ממשפחת סמברנו.

מכון דימות
למחלקת דימות תודה גדולה! לאחר 4 פרוצדורות אצלכם אני רוצה להודות על מסירות ורגישות בכל 

הפעמים. על מתן הסבר מלא ומענה מקצועי. תודה על יחס אנושי רגישות ואכפתיות. בזכותכם כל 
המורכבות הייתה קצת יותר נסבלת. תודה.

_______________________________________________________________________

 ,MRI ברצוני להודות לצוות דימות על היחס והסבלנות והאכפתיות, לענתי, למורן יחזקאל ולבחור שעשה לי
תודה רבה לכולם.

EEG מכון
תודה רבה לסמרה על טיפול ושירות שאף פעם לא פגשתי. את מקסימה וסבלנית באה בלילה כדי לבדוק 

שהכל תקין. אין כמוך, משפחת ויצמן.
_______________________________________________________________________

במסגרת הטיפול בביתנו, אנו נאלצים להגיע לבדיקות תכופות, לצורך מעקב. ביצוע הבדיקה בבתנו מורכב 
מפאת פגיעה מוחית שעברה שגורמת לה לחוסר שיתוף פעולה. בכל פעם מחדש אנו נתקלים בטכנאיות 

מסורות ומקצועיות במרפאה – ילנה בן יעקב, סמר סכיס ויוליה רובינוב ובראשם עינת מרקוביץ' שמנהלת 
את הכל בתבונה וברגישות על אף הקשיים.  הטיפול בביתנו דורש אורח רוח וגמישות בתוף לו"ז צפוף, עינת 

דואגת לתנאים אופטימליים על מנת שנצליח לעבור את הבדיקה, ויחד עם הטכנאיות, בנחישות ואנושיות 
אנחנו עוברים אותה בהצלחה. אנחנו מודים מקרב לב לצוות שלא מוותר על בתנו על אף הקשיים הרבים 

הכרוכים בכך. משפחת טאוב.

מלר"ד פנימי
אני רוצה לשבח את האח רזי על עבודה טובה 

שהתחילה בטיפול איכותי ומקצועי ומסתיים בשירות 
נגיש, שרק ימשיך כך אמן.

____________________________________

לציין לשבח את האחות, איריס שקולובסקי שנתנה 
שירות פשוט מושלם. זו הפעם הראשונה שחוויתי 
שירות כל כך איכותי, מקצועי, יעיל ומכבד. פשוט 

רוצה לומר לה תודה.

ברצוננו להודות למר דודי דיגמי, לאורתופד ד"ר 
לב קלצקין וצוות המיון על הטיפול המסור, היחס 
האדיב בעת קבלה למיון עקב שבר מורכב בקרסול 

ופגיעת ראש. נבקש להודות על האוזן הקשבת, 
הטיפול הנפלא, היחס החם והעוטף. על הזמינות, 
המענה הסבלני לכל שאלותינו ובקשותינו למרות 

הלחץ הרב ששרר במיון באותה העת. אתם עושים 
את עבודתכם במסירות אין קץ, תמיד עם חיוך 

ובהמון אהבה.

מערך הלב ונפרולוגיה
ברצוני להביא את הערכתי ולהודות למערך הלב, למרפאה הנפרולוגיות ולצוות העובדים ביחידת הדיאליזה 
ובמיוחד לגברת לריסה. בחודשים האחרונים בעלי מתמודד עם מספר מחלות כרוניות ומטופל בבית חולים 

וולפסון. הטיפולים השונים ביניהם דיאליזה וצנתורים נעשו בוולפסון מאחר ואנו תושבי חולון וגם כי בעבר היו לנו 
ניסיונות חיובים בבית חולים זה. כיום אנחנו בעיצומם של טיפולים מורכבים ואנו מקבלים יחס אנושי אמפטי ורגיש.
________________________________________________________________________

תודה רבה לכם ובמיוחד לפרופ' דננברג, ד"ר אורי לנדס, ד"ר לירון אורפז יושע, גב' שרון שמואלי.

רפואה גרעינית
המון תודה על היחס החם, האנושי והמכבד, כל כך לא מובן מאליו, זה התחיל בשיחת טלפון מול שולה והמשיך 
לעוד כמה שיחות שבהן שאלתי שאלות. שולה ענתה באדיבות, סבלנות ומקצועיות. בזכותה החלטנו לעשות את 

הבדיקה בוולפסון. 
________________________________________________________________________

ד"ר גשן שהקדישה מזמנה לאחר הבדיקה, ענתה לי על שאלות עם תשומת לב מלאה. הסיפור שלי מורכב 
ונדיר, באתי עם חששות ואולי השנה אחרי 13 שנים, אתחיל לחיות טוב.

קבלת חולים ואף אוזן גרון
יורשה לי, עם סיום הטיפול בבעיות הקול שלי, תחת הדרכתה של קלינאית התקשורת, הגב' יהודית, להביע 

בכמה משפטים, על עבודתה של אביבה. כפי שנוכחתי פיזית בתשעה טיפולים שבועיים, ראיתי כיצד עובדת 
אביבה לבדה בחד, מול הלחץ מהעומס של המטופלים הרבים, המצטופפים מול האשנב שלה. היא עובדת, 

ממש “כצוות". היא גם מול המחשב, גם עונה על טלפונים מבחוץ, גם מתייעצת טלפונית, )ולפעמים גם יוצאת 
פיזית( עם רופאים במחלקה. כל יום שלי בטיפול, כשהייתי מחכה שיגיע תורי לאביבה, ראיתי איך היא מתפקדת                       

בקור רוח, במסירות רבה, בקול מנומס, בלי ויכוחים מיותרים, מגלה הבנה למצוקת הקהל, משדרת סבלנות 
ורוגע, מול המטופלים. זה לא מובן מאיליו. “אין דברים כאלה" במחוזותינו.  על כן, אני הרגשתי צורך אנושי, 
כאזרח פשוט ואוביקטיבי, להביע את תודתי הכנה מקרב לב לאביבה. וגם בעקיפין לעודד אותה על פועלה. 

אשריכם שזכיתם לאחת כמוה. וגם אני זכיתי כמטופל.

רשומות רפואיות 
הייתי צריכה מסמכים מאשפוז והייתי בטוחה שאין מצב. התקשרתי בכל זאת ליח' רשומות רפואיות וענתה 

לי טלי. הופתעתי מהיחס הידידותי והיעיל שלה. תוך חמש דק' הגיע החומר לאימייל שלי. טלי, את מדהימה. 

מתאם השתלות
אמי נפטרה אצלכם בבית החולים לאחר שנפלה ברחוב ולקתה באירוע לבבי בבית החולים. אני רוצה 

להודות לצוות שניסה להציל אותה. במיוחד להודות לבוריס לוינסקי ממערך הסיעוד. על הטיפול, ההקשבה, 
ההכלה, המקצועיות , הזמינות והרגישות. תענוג לפגוש אדם כל כך סימפטי ואמפתי בימים קשים וטעונים.

פינת עדכונים ופרסומים
 אפליקציית Apollo – תיק רפואי בכף ידך!

 לאחרונה הושקה אפליקציית אפולו ביחידות המאשפזות. 
האפליקצייה מאפשרת צפייה במידע אודות המחלקה 

בהתאם למחלקה המאשפזת, צפייה בתוצאות בדיקות דם, 
 תוצאות בדיקות מכון דימות ועוד. 

התוצאות מוצגות במועד אותו הגדיר מנהל המחלקה
וללא תוצאות פתולוגיה.

 אנחנו אוספים ספרים


