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בית חולים לענייני דתחדשות

אירוח חלומי
בבית החולים 'ברזילי' הכריזו במסיבת עיתונאים חגיגית על המהפכה לשיפור השירות: יולדת תזכה להסעה חינם מביתה 

ובחזרה ותקבל אירוח לילי בבתי החלמה, יוקם חדר אוכל משותף למשפחות ויתאפשר אירוח מלווים בשבתות ובחגים

"הרצון שלנו הוא שהאימא הטריה תחוש 
מנכ"ל  הדגיש  אלו  במילים  מלכה",  כמו 
המרכז הרפואי 'ברזילי' במסיבת העיתונאים 
שכינס, את החזון החדש של המרכז הרפואי 
ייחודיים  צעדים  בשורת  היטב  שמתבטא 

ומשמעותיים בשטח. 
המרכז  שקיים  עיתונאים  במסיבת 
הרפואי 'ברזילי' באשקלון נחשפו השיפורים 
בדגש  החולים  בית  במחלקות  המשמעותיים 

על מחלקת היולדות הפעילה.
לשמש  לוי  חזי  הד"ר  של  כניסתו  עם 
להכניס  ביקש  הוא  הרפואי  המרכז  כמנכ"ל 
בית  מחלקות  בכל  נרחב  שיפורים  מתווה 
המקצועיות  את  ביניהן  ולשלב  החולים 
הרפואית עם שירות אדיב, מודרני ומתחשב. 

חשיבות רבה ראה הד"ר חזי לוי בהידוק 
הקשר עם האוכלוסייה החרדית בדרום, ועם 
פורום  את  להקים  ביקש  לתפקיד  כניסתו 
עסקני  מיטב  חברים  ובו  החרדי  הרפואה 
יהיה  ותפקידם  בדרום,  החרדים  הרפואה 
את  הרפואי  המרכז  הנהלת  בפני  להעלות 
הדרישות העולות בציבור שומרי המצוות, הן 
בפן הגשמי וברמת השירות הנדרשת והן בפן 

הרוחני בליבון נושאי הלכה וצניעות. 
הציבור החרדי, שהינו משופע במשפחות 
רבות  היתר  בין  נדרש  ילדים,  ברוכות 

במרכז  הוחלט  כן  ועל  היולדות,  למחלקת 
הרפואי 'ברזילי' לשים דגש על שיפור חוויית 
השירות ליולדות לצד הליווי הרפואי המקיף 

והמקצועי בידי מיטב הרופאים בישראל. 
של  בשיאו  עתה  מצויים  הלידה  בחדרי 
וממצב  הלידה  חדרי  את  שמחדש  שיפוץ 
אותם כחדרי הלידה מודרניים המכילים ציוד 
חדשני ומבטיחים נוחיות ליולדת ולמלוויה. 

לוי  חזי  הד"ר  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
במסיבת  והשיפורים  השירותים  את  הציג 
השירות  את  חשף  היתר  ובין  העיתונאים 
היולדות  תוכלנה  שבו  החולים  בבית  החדש 
החולים  לבית  הדרום  בערי  מבתיהן  להגיע 
הרפואי.  המרכז  ידי  על  שתמומן  במונית 
בכך  שתבחר  יולדת  כל  תוכל  הלידה  לאחר 
לקבל אירוח ליום לאם וליילוד באחד מבתי 
בטלז-סטון  או  ברק  בבני  ליולדות  ההחלמה 
את  לשפר  ובכך  החולים,  בית  חשבון  על 
ההתאוששות מהלידה לצד ליווי רפואי לאם 

וליילוד. 
במרכז הרפואי הוחלט לנהוג על פי כללי 
מאושר  האלקטרוני  המכשור  כאשר  ההלכה 
צומת. הדלתות  מכון  פי  על  לשימוש בשבת 
השבת,  לשומרי  מותאמות  החשמליות 
הלחצנים המשרתים את המאושפזים בקריאה 
בשבת  לשימוש  הם  אף  מאושרים  לאחות 
וכך המייחמים, הפלטות וכל הציוד הנדרש. 
השבת  שומרי  עבור  הוצבה  לפגיה  בכניסה 

דלת נפרדת שאינה חשמלית. 

שנדרשים  מאושפזים 
הרפואי  במרכז  לשהות 
ובחגים  בשבתות  'ברזילי' 
ייהנו מערכה מיוחדת לשבת 
הכוללת את האוכל השבתי 
הביתי ואת כל צרכי השבת 
ועד בשמים  לחלות  מכיסוי 
אוכל  חדר  כאשר  להבדלה, 
הוסדר  למשפחות  ייחודי 
על  היולדות  באזור מחלקת 
ומלוויהן  שהיולדות  מנת 
סעודות  את  לסעוד  יוכלו 
ובאווירה  בצוותא  השבת 
פלטות  העמדת  תוך  ביתית 
מטבח  וציוד  חשמליות 

לצורך זה.   
שמבקשים  המאושפזים  של  מלווים 
לשהות לצד בני משפחתם בשבתות ובחגים 
של  האירוח  בדירת  מלא  מאירוח  ייהנו 
משפחת לרר הנושקת לגדר בית החולים, ובה 
סעודות  כל  לצד  מטופחים  אישיים  חדרים 
בברזילי  תשלום.  וללא  נדיבה  ברוח  השבת 
ובו מניינים פעילים ואף  גם קיים בית כנסת 
שיעורי תורה לתועלת המאושפזים ומלוויהם.  
החלטנו  עליהם  השיפורים  "מכלול 
שומרי  המאושפזים  וכלל  ליולדות  יעניקו 
ביתית  חמה,  תחושה  והמצוות  התורה 
ואישית" אמר המנכ"ל הד"ר חזי לוי והבטיח 
לכל  קשובה  תהיה  הרפואי  המרכז  שהנהלת 

יותר את השירות  בקשה על מנת לשפר עוד 
הניתן במקצועיות וביחס אישי וסבלני . 

לצד השיפורים בחדרי הלידה ובמחלקת 
מחלקות  בכל  שיפורים  על  הוחלט  היולדות 
חדש  רפואי  מכשור  כאשר  החולים,  בית 
ומתקדם הוכנס לשימוש בכל המחלקות לצד 
מידע  עמדות  העמדת  ואף  החזותי  השיפוץ 
ההתמצאות  על  להקל  מנת  על  אלקטרוניות 
השיפורים  על  הרפואי.  המרכז  במרחב 
הרחיב  היולדות  במחלקת  הרפואי  בתחום 
מנהל מערך גניקולוגיה ומיילדות פרופ' אייל 
מיטב  את  הנוכחים  בפני  שהדגיש  ענתבי 
במחלקות  הניתנים  המקצועיים  השירותים 

הנשים והיולדות. 

מאת אליאור עמר 
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