
 ?בברזילי

 
  

 משפחת ברזילי                              ידיעון
פי 2020אוקטובר 

גר
ב 

צו
עי

 ,
ם

לו
צי

ה ו
ק

הפ
 :

אי
פו

 ר
ם

לו
צי

 /
ת

רו
וב

ד
 



 

 מנהל המרכז             

 ?בברזילי

  עובדי משפחת
 !ברזילי

 

 .תודה לכם לומר רוצה אני ,הכל לפני
  שלנו הרפואי המרכז עמד החולפת בתקופה

  תקדים חסרי ,פשוטים לא אתגרים בפני
 הדרך כל ולאורך ,ובהיקפם במורכבותם

  קץ אין מחויבות ,מקצועיות הפגנתם
   ,לכולכם ,לכם מגיע כך ועל - ומסירות

 .גדול כוח יישר
  

  נגיף עם להתמודד למדנו זו בתקופה
 שיפרנו ,תנועה כדי תוך הקורונה

  700 מעל קלטנו ,רפואיים פרוטוקולים
 במצב רבים מהם ,קורונה חולי מאושפזים

  העומס ולמרות ,"חשודים" אלפי ועוד ,קשה
  את לחלוטין כמעט לשמר הצלחנו - והקושי

  המרכז של השגרתית הרפואית הפעילות
  ,ניתוחים ,ייעוצים ,מרפאות - הרפואי

 ובירורים פולשניות פעולות ,צנתורים
   .רפואיים

  
  ,וגואה הולכת קורונה תחלואת גל חרף

 ,השגרה פעילויות את לשפר הצלחתם
  ,הרפואיים השירותים את ולקדם להתפתח

 .הערכה לכל ראויים שאתם ספק ואין
  

  כדי ותוך ,נפשי וגם גופני ,הקושי למרות
  בכלל לטפל להמשיך ידעתם ,עצמי סיכון

  ובמקביל ,קורונה אין כאילו המטופלים
  היא כאילו הקורונה את וניצחתם נלחמתם
  .שקיימת היחידה המחלה

  
  ,ולשגשג לצמוח ברזילי ימשיך בזכותכם
  ,חדשים רפואיים לתחומים להתפתח
 בישראל הרפואה את להוביל ולהמשיך

 .ובאנושיות בשירות ,באיכות
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 חיסוני 
 השפעת  

 !כבר כאן
 -השנה יותר מתמיד

 .חשוב שכולנו נתחסן
על בני , חיסון יגן עלינו

 .משפחותינו ועל מטופלינו
מוציאים את   -השנה 

 .השפעת מהמשחק
הנהלת ברזילי מאחלת  

 !בריאות שלמה וחורף בטוח
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 מצטייני  
 החודש

   

סח  מוסטפאר "ד
 אפנימית 

ילנה קוסך ר "ד
 ד"מלר

 הילה המאירי' גב
 '  פנימית א
 קורונה

מר יוסי  
טטרואשוילי 

 דימות

 ימה'וגימית ' גב
 מניעת זיהומים

מר יניב  
 אדלשטיין  

 דימות

ענבר ברדה  ' גב
 משאבי אנוש

מר צור קסטל  
 שיקום לב
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 צחי כהן ר'מג

 רפואייםמנהל קרן מחקרים 
 נהל אדמיניסטרטיבי -בנוסף לתפקידו 

 

 גל מרזןר "ד
 הרפואיסגנית מנהל המרכז 

 
 ר רעיה מדר"ד

 ס לסיעוד"מנהלת ביה
 

 בן מרדכירמה 
 מגדרי ממונה על שוויון 

 סיכוניםניהול , מפקחת קלינית -לתפקידה בנוסף 
 

 עמיטלר דניאלה "ד
 הפסיכיאטריהמערך מנהלת 

 
 סטפנובר יבגני "ד

 אורולוגית' סגן מנהל מח
 

 עמוס שביט
 דובר וממונה על ההסברה

 
 
 

 מוסטובויסוזנה ר "ד

 ר יאיר ברק"ד

 טיקטינסקיר אלכס "ד

 
לקבלת תואר  ברכות 

 :פרופסור
 לנדאוזהר  'פרופ

 ילדים לקתמנהלת מח

 
 קולנדריהודה ' פרופ

 אורתופדיה אונקולוגית
 

 מלינסקיאלכס 
 מנהל אספקה סטרילית

 
 פינסקימרינה 

סגנית פיזיותרפיסטית  
 אחראית
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 מינויים  

 חדשים
   

 -מתמחים במנהל רפואי
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 ר רון בטש"ד
 מתמחה באורתופדיה

 הרפואי  במרכז 
 !הדרוםברזילי ובאזור 

אונקולוגית שירותי אורתופדיה 
לטיפול רחב היקף בגידולים  

    בשריר ובשלד

 :חדשיםשני מדדי איכות הושקו 
מהירות ואיכות הקבלה הרפואית 

וניטור זמני  , במחלקות האשפוז
 פתולוגיותפיענוח בדיקות 

 מצטיינים  
 !באיכות

 מר יבגני צרנוגוז
 מנהל פרויקטים יחידת איכות

                                        קולנדריהודה ' פרופ
 מומחה לאורתופדיה אונקולוגית



 חדשה  טכנולוגיה 
רחם לצילום והדמיית 

 וחצוצרות

 
מרפאה  
ייחודית  

  למחלימי
 קורונה
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 ליברטיר גד "ד
 נשים אולטראסאונדמנהל יחידת 

 בלטה קאלב' גב
 ריאותטכנאית בתפקודי 



 
משכן חדש  

ליחידה לטיפול 
 נמרץ קורונה

 
 בדיקות  

לזיהוי נוגדני  
 קורונה בדם
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 זהררה מועתצאם
 עובד מעבדה רפואית  



 חדש  שירות 
 ,  שיקומית אישיתתכנית 

למחלימים , מקצועיתרב 
 מקורונה
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 נתנאל בורנשטיין
 אחראי בריכה טיפולית, פיזיותרפיסט



 שנת  
 הלימודים    

האקדמית  
 א   "תשפ

 יצאה לדרך  
 לסיעוד  באקדמיה 
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עמדות להשאלת  
 כיסאות גלגלים  

שעות ללא  4עד 
 תשלום

 יק'בילצסימון 
   04/21ס לסיעוד מחזור תעודה  "סטודנט בביה



אני מחזק את ידיהם של "
צוותי הרפואה בבית  

שעושים  , החולים ברזילי
 ".עבודת קודש יומם וליל

שמחתי  "
מנהל  , שרר' לשמוע מפרופ

שאין ', ברזילי'המרכז הרפואי 
קריסה של 'בלקסיקון שלו 

 ".'בית החולים

יניב ' פרופ"
שרר וצוותו המיומן הציגו לי  

 ח"ביהבהרחבה את 
והתמודדותו   בשיגרהפעילותו 

 ".עם המגיפה והשלכותיה

שמחתי מאוד לבקר בבית  "
החולים ברזילי ולפגוש צוות  

 ".מקצועי ומסור

*** 

*** 

*** 

 ביקורים 
 בברזילי   
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 סיור כתבים 
 הרפואי  במרכז 
 ברזילי
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עובדי המרכז הרפואי  
ממשיכים להגיע ברזילי 

 ברוגע לעבודה

 משהו מתוק לשבת  
 למען העובדים


