
סיכום 2020 הנהלת המרכז הרפואי וולפסון



איך נראתה שנת 2020 
במרכז הרפואי וולפסון?

צוות יקר,

שנת 2020 הייתה עבורנו שנה בלתי נשכחת, במהלכה התמודדנו עם אתגרי 
הקורונה, וראינו את העוצמה אשר טמונה בכל אחת ואחד מכם.

החזון שלנו הוא להיות מרכז רפואי יוצא דופן וייחודי, שנותן ערך מוסף לכל 
בעלי העניין שלנו.

לקחנו על עצמנו משימה לעצב מחדש את הבריאות, המקומית, הקהילתית 
והגלובלית, ולהתנהל לאור ערכים של מצוינות; חמלה; חדשנות; אומץ ותעוזה.

כל זאת, למען המטופלים שלנו, המשפחות של המטופלים, והקהילה כולה,   
בארץ ובעולם.

כי בשביל כולנו, גם העובדים, וגם כל אלו שבוחרים בנו, "וולפסון זה בית".
אני שמחה וגאה לחלוק אתכם, הלב הפועם של המרכז הרפואי וולפסון, 

את עיקרי העשייה של כולנו בשנת 2020.

ד"ר ענת אנגל
מנכ"לית



חווית המטופל

מה בתכנית ל-2021? 
ממשיכים לשים את המטופל ומשפחתו 

במרכז, ולשוחח מקרוב ומהלב.

הנחנו יסודות לתרבות ארגונית מקדמת שירות

שילבנו מתאמי שירות במחלקות לרפואה דחופה 
ומחלקות הקורונה

מיפינו את מסע מטופל במלר"ד, חדרי ניתוח, יולדות 
ומרפאות ובנינו תכניות התערבות בהתאמה אישית

ביססנו את הפעילות של מרכז "וולפסון בשבילך" 
בלובי הכניסה למרכז הרפואי

קידמנו את פרויקט "קרובים רחוקים" לשירות מרחוק 
בעידן הקורונה

הנגשנו מידע חיוני למטופלים בדיגיטל בבהירות 
ובאופן נגיש תרבותית



רפואה –
איכות ובטיחות

מה בתכנית ל-2021? 
נמשיך להטמיע איכות ובטיחות בתרבות הארגונית שלנו.

עמדנו בגבורה ובגאווה, יחד, בחזית הלחימה בנגיף הקורונה.

למרות הקשיים, המשכנו להעניק רפואה מצוינת למטופלינו.

השתפרנו באופן משמעותי בכלל מדדי 
האיכות הלאומיים של משרד הבריאות.

הצטרפנו לבתי החולים המובילים בישראל 
בציון מודל הלאומי לבטיחות.
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אנשים 

מה בתכנית ל-2021?
להמשיך לטפח, להעצים ולחזק את החוסן 

של כל אחד ואחת מאלפי אנשי הצוות שלנו.

הענקנו ליווי אישי וייעוץ 
ארגוני למנהלות ומנהלים 

בתהליכי שינוי.

התעצמנו בתקני כוח אדם 
חיוניים ובמיוחד בסקטור 

מנמ"ש.

הצמחנו את הדור הבא של 
מנהלות ומנהלים בתכניות ניהול 

בסקטור מנמ"ש, סיעוד ורפואה.

מיסדנו את תחום רווחת העובד/ת 
בשיתוף וועדי העובדים.

עודדנו השתתפות בתכניות 
מנהיגות יוקרתיות 

(דוגמת התכניות מרום וענבר).

נלחמנו בשחיקת הצוות 
באמצעות גיוס פסיכותרפיסטית 
ושיפור התקשורת הפנים ארגונית.

הקמנו את פורום אחראי הסטאז' 
וסייענו למתמחים במימון קורסי 

הכנה למבחני שלב.

יצרנו שיתופי פעולה עם ארגונים 
ומוסדות אקדמאים בתחומי 

הפסיכולוגיה הארגונית.



קהילה
ביססנו שיתוף פעולה 
עם מרפאות באזורינו 
והרחבנו את המיתוג 

"וולפסון בקהילה".

חתמנו הסכם לפרויקט 
"מעגלים" (אחות בי"ס) 
החדשני לליווי רפואי 
לבתי ספר בסביבתנו.

מיסדנו את מרפאת 
"קשת" ויצירנו שת"פ 

עם ארגונים המלווים את 
קהילת הטרנסג'נדרים.

הקמת מנהלת בריאות עם 
עיריית בת ים והקמנו את 
הפורום להנגשת הטיפול 

רפואי לאנשים עם מוגבלויות, 
בשיתוף עמותת אקי"ם 

ושותפים נוספים.

מה בתכנית ל-2021?
להרחיב את שיתופי הפעולה הקהילתיים עם ערים ואוכלוסיות נוספות.



הרחבנו את ארגז הכלים והאמצעים 
למחקר איכותי לכל חוקר וחוקרת 

בוולפסון – ביו-סטטיסטיקה, עריכה 
לשנית, הגשה לכתבי עת מדעיים ועוד.

העמדנו לרשות חוקרינו תשתיות 
תומכות לביצוע מחקרים – דיגיטציה 

בוועדות המחקר השונות, מודול גבייה 
אוטומטי במחקר קליני, היערכות 

לשיתוף DATA באמצעות ענן.

נתנו ליווי צמוד והדרכה מותאמת 
אישית בכל הנוגע לתהליכי העברת ידע.

מיסדנו יותר מ-35 שיתופי פעולה עם 
מוסדות וארגונים בארץ ובעולם.

מו"פ במספריםמחקר וחדשנות

מה בתכנית ל-2021? להמשיך לתפוס את מקומנו בחזית המחקר והחדשנות בישראל.

+400%

+300%

+20%

+50%

+30%

+30%

עלייה בכמות 
הפרסומים המדעיים

גדילה בכמות המחקרים שהוגשו
DATA-כמות מחקרי ה X2 

 עלייה בהכנסות מחקר

זינוק ביוזמות מחקר מקוריות

הגשות מענקי מחקר- 
כל בקשה רביעית זכתה 
למימון מחקר בשנה החולפת

 עלייה בכמות החוקרים 
החדשים העוסקים במחקר



מה בתכנית ל-2021? 
לאפשר את היציבות הכלכלית לאחר 

שנה מאתגרת ללא תקציב מדינה.

הרחבנו את מקורותינו 
הכלכליים באמצעות הגדלת 

פעילות והרחבת של שירותים.

פיתוח עסקי ופתיחת 
שירותים רפואיים בהתאמה 

לצרכי האוכלוסיה. 

יצרנו אחריותיות כלכלית 
דרך ביצוע ניתוחי תקציב 

ושיקוף נתונים ברמת מחלקה.

איתנות כלכלית



התעצמנו במכשור חדיש והכנסנו טכנולוגיות 
מתקדמות למחלקות הקליניות והתפעוליות.

שדרגנו ושיפרנו את התשתיות, הנראות 
והשירותיות בעשרות אתרים במרכז הרפואי.

שיפצנו עשרות אתרים והתאמנו מחלקות 
רבות להתמודדות עם מגיפת הקורונה.

סיימנו את הבינוי את הבינוי של בית החולים 
הבינ"ל לילדים ע"ש סילבן אדמס.

הכנסנו טכנולוגיות חדישות לניטור מרחוק 
אחר ציוד וניהול מלאי.

מה בתכנית ל-2021?
המשך התנופה יוצאת הדופן בשיפור 

הנראות והתשתית של בית החולים.

לוגיסטיקה 
ותשתיות




