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  בית חולים הדסה עין כרם - פרויקט התנדבות לשעת חירום : הנדון

  

  , שלום רב
  

מבקש אני , בנוגע לסיוע בקידום מוכנות בית החולים לשעת חירום, "תצוו"בהמשך לשיחתנו ופגישתי עמך ועם בכירים נוספים בהנהלת 
י מתנדבים בעלי ניסיון בתחום ארגון מחסני "ושינוס המותניים הראויים להערכה ע, ולמתנדבי צוות על ההתגייסות המהירה, להודות לך

  .חירום
  

, זאת. בבית החולים הדסה עין כרם חירוםהמחסני ב וקת הציודארגון וניהול תחז לפני כחודשיים פניתי אליכם בבקשה לסייע בטיוב וקידום
להם נדרש בית החולים להיערך ברמת , רכי החירום השוניםלצהולם מענה ו בקרה  ,סטנדרטים אשר יאפשרו שליטהל במטרה להגיע

  .המוכנות הלאומית
  

על , בארגון" צוות"ע בידע ובניסיונם הרב של גמלאי נשמח להסתיי, בבית החולים א ובתקציב"מחסור בכוהלנוכח צרכי השגרה  כי, ציינתי
  .כנדרש, מנת לארגן את מחסני החירום

  
חדורי רצון , חים"מתנדבים מנוסים בארגון ימ 6 - חברו אל הצוות האחראי לנושא  בבית החולים, תוך פרק זמן קצר ביותר, לשמחתי הרבה

  .צון אדיר לסייע מתוך תחושת שליחותבר" מצוידים", וכוחות רעננים, שמחת חיים, מוטיבציה, טוב
  

היינו עדים לארגון הציוד בצורה המוכרת , בכוחות משותפים. שונו פני המחסן לחלוטין, כבמטה קסם, שעות של עבודה מרוכזת' במהלך מס
הונחו היסודות , בנוסף. למקומות היעד בעת חירום, המאפשרת שליטה והכנה להעברה מהירה של הציוד כנדרש -צורה, חים"כל כך בימ

  . ולניהול מלאי מורכב זה של ציוד משקי ורפואי, להתארגנות עתידית יעילה
  

אף זכיתי לשמוע  התחייבות בלתי . יום  -ביעילות ובדרך אשר כיבדה את כל העושים במלאכה יום , הצוות המתנדב עשה עבודתו בצניעות
  .ובצרכים נוספים, לסייע גם בעתיד בארגון וניהול ארוך טווח של מלאי הציוד במחסן זה, פורמאלית מצד מתנדבים אלו

  
 –על רוח ההתנדבות , "צוות"מבקש אני להודות באופן אישי לכל העושים במלאכה ולהנהלת , בשם צוות והנהלת בית החולים הדסה עין כרם

  .מעוררת הגאווה
  

זכה ארגון , י האגף לשעת חירום במשרד הבריאות"ע, שר נערכה במהלך שבוע זה בבית החוליםכי בבקרת מוכנות לשעת חירום א, אציין גם
  ".צוות"רבות הודות לסיוע , המחסן לשבחים

  
  ,בתקווה להמשך שיתוף פעולה בתחום זה ובתחומים נוספים

  ,בהערכה רבה
  

  ,בברכה
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