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שאחרי הסערה ,זאת

ההגדרה

1$1ST$מש $1ST$שמ־
המתאימה למה

תחולל
1$2ND$מש$2ND$
עלאן ,יחר עם כל
המינהלי שובת הרעב מוחמר
העציר
רפואית/פוליטית
ספיחיה ,הביאו אתברזילי להיות בלב סערה
ההתרחשויות העסיקו לא מעט את
מתוקשרת .מטבע הדברים
מאוד
לוי ,שידע כי כל צעד שלו נבחן בזכו־
$TS1$בזכוכית$TS1$
החולים ,ד״ר חזי
מנהל בית
פוליטית ,גם מימין
$DN2$בזכוכית$DN2$מגדלת ,הן מבחינה מקצועית והן מבחינה
כית
וגם משמאל.
לוי ,שהפך לרמות מאוד ידועה בשלושת השבועותהללו,
ר״ר
לברזילי ,וזה תקציבים ופ־
$TS1$ופרויקטים$TS1$
מנצל את ימי השקט למה שחשוב באמת
$DN2$ופרויקטים $DN2$חדשים ,אבל גם להפקתלקחים מהאירוע הזה שהחזיר את
רויקטים
חיוביים" ,אומר ר״ר
ביתהחוליםלימי פרשת הקברים.״הלקחים הם
התקשורת,
לוי ,״נפגשנו עם העיתונאים לראות אירהתנהלנו מול
טיפול״.
גם בכל נושא ועדות האתיקה והמשך
למה בכלל העציר הגיע דווקא לפה?
יאכל״.
״חשבנו שאנחנונצליחלדובב אותו כדי שכן
שבאמ־
$TS1$שבאמצעות$TS1$
חשבתם
לגיבורלאומי בקרב
האיש הפך
הפלסטינים,
$DN2$שבאמצעות $DN2$שיחהתצליחולגרוםלולאכול?
צעות
ואולי אם יח־
$TS1$יחליף$TS1$
״דיברנו על משהו ממושך ,השבנו שהימים שנקפו
נוזלים .אשפזנו פה הרבה שבי־
$TS1$שביתות$TS1$
$DN2$יחליף $DN2$מקום ,אז זה ישכנע אותו לקבל
ליף
נוזלים .זה מה שהיה
$DN2$שביתות $DN2$רעב ופה ושםהצלחנולשכנע אותם לקחת
תות
והצלחנו לקבלאותו״.
בשיח עם הממשלה
כעת

לא

הרפואיברזיליבאשקלון.

במרכז
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הדעה הרווחת בחלק מכלי
לוי ,יסכיםלבצע הזנה בכפיה של
ברזילי ,תחת
לים
$DN2$החולים$DN2$
ניהולו של ד״ר
העציר .תהיה על כך ,גורמתללוי להכחיש זאת באופן חד משמעי.
״זה קרה?לא .זאת התשובה״ ,הואנזעק .״חשבתם הרבה דבריםבעי־
$TS1$בעיתונות$TS1$,
$DN2$בעיתונות $DN2$,ואני מאור נהניתי ממה שחשבתם״ ,מוסיף ד״רלוי בסרקזם,
תונות,
״העיתונות תמיר חושבתולא תמיד מקפידה על זכות הציבור לדעת
אמת .אבל קראתיעלי הרבה דברים ומאוד נהניתי .יש לא רקמנהלי
בינוניים״.
בתיחולים בינוניים אלא גם לא מעט עיתונאים
להזין בכפיה.
שתסכימו
שנוצרה לביתהחולים היא
התדמית
״אני מקווה שמה שקרה הזים את הדברים
האוויליים שנכתבו על
לוי
ירי אנשים שמחזיקים עט ואין להם אחריות ציבורית .הם כותבים
היחידה
ורן ניסינו,
דוברות ברזילי
רפואי
דברים שאנשים קוראים ,הם הלק מקביעת האג׳נדהוחלק מקביעת
דעת הקהל ולא תמיד מקפידים על הניקיוןהעיתונאי .הם כותבים
למיניהן שאני לא יורע מאיפה הןמוזנות״.
השערות
להזין בכ־
$TS1$בכ״כשהיה$TS1$
לולא החלטת בג״ץ היה שלב שבו הייתםמחליטים
התקשורת
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צילום
■"זיז־ם לצילום

יר

פרשת

צריכה

בארץ היתה כי בית החו־
$TS1$החולים$TS1$

פייה?

$DN2$בכ״כשהיה $DN2$איבוד
״כשהיה

הכרהטיפלנו בכל

דרךהווריד ,מה שוועדת

מה שצריך .נתנו מה

האתיקה צריכה,

נתנו לו

מה

שצריך

שהוא צריך

נתנו לואלקטרוליטיםשיכוליםלמנוע בצ־
$TS1$בצקת$TS1$

כדי שיתאושש.אולי
$DN2$בצקת $DN2$במוח.אולי נתנו לו אנרגיה שהוא לאקיבל .זהטיפול
קת
שלו שהוא הידרדר ועמרלמות.לבי שקט ,הצלב האדום שיבח אות־
$TS1$אותנו$TS1$,
$DN2$אותנו$DN2$,אפילו עורכי הדין שלו ואנשי המפלגות הערביות פה במדינה
נו,
שטיפלנו.
וטיפלנו איך
התדרדר
לא הביעו שום התנגדות כשהוא
זה היהטיפול רפואי באדם שאיבר הכרה והתכווץ .המערכות שלו
קרסו ,אלה מערכות שלאקיבלו את מה שהיו צריכות לקבל במשך
 56יום ,אז אנחנו נתנו חלק מהדבריםהללו כמו שנותנים לכל חו־
$TS1$חולה$TS1$
גלוקוז וסוריום
$DN2$חולה $DN2$במצבו .האם כלחולה שיקבל אינפוזיה שמכילה
לה
אווילות״.
מקבל הזנה בכפייה? איזו
שהזנתםלו דרך הוריד זו הזנה בכפייה?
יש הטוענים כי מה
מילותיו כשהוא היה הכרה ,לא חיברנו אותולמכשיר
״כיבדנו את
בריקה כי הוא התנגד ורק שמנועליו אחות ,וזה נקרא לא לבדוק
בכפייה .היו כל מיני דברים שלאעשינו,אפילו דופק לא מדדנולו.
ער שהוא איבד אתהיכולתלהביע את התנגדותו והפךלחולהרגיל
על פי כלכללי האתיקה״.

Vnruwrn
ים ,rfiv
בית
 N'tבג**י ,א^א
niv

vmmni

פה"

במצב

״הבנו את כובד
כמה ימים לאחר סיום פרשתעלאן

yivn
פורסם כי חמישה עצירים מי־
$TS1$מינהליים$TS1$

$DN2$מינהליים $DN2$בכלא קציעות פתחו בשביתת רעב .ר״רלוי לא ממהרלהכין
נהליים
שובתי
כאן
שכבו
שנה
״לפני
מיטות.
להם
ולפני חודש
רעב,
תשעה
וחודשיים

מנהל בית החולים ברזילי ד״ר חזי לוי
 nzpunשבגללה מורומד עלאן הגיע למרכז
שלעלאן שהתגלה
הרפואי ,על
המינהלי.
$DN2$החליט $DN2$בג״ץ לבטל
ליט
מעצרו
התקשורתי ,הנזק המוחי שממנו סבל
הכע 17על הכי חי
סולם
ואולי
בג״ץ
העציר עצמו
וברזילי
מחמאות לשר
הרפואי ויש לו גם
העציר ,הגאווה בצוות
העציר מצולם
לאחר
מדבר

על הכל:

אשפזנו פה ברואי

מרהט

שהואשם

רעב ,ונתנולו

את מה

שצריך לא

בכפייה ודרךהווריד״.

אחד הדברים שהסעירו את הציבור היה
נזק מוחי

בבדיקת

את

גם

טיפסו,

זמן קצר

הבריאות .ראיון
©נ

מהב גן
אתדוד יוי
נדוד

חיזקו את

חיפשו

סיפק אותו

מכן,

כאשר

ברצח בנותיו

ושבת

כאשר ביתהחולים דיווח
 mriובעקבות כך הח־
$TS1$החליט$TS1$

היה נדמהכאילו
כדי לרדת מהעץשעליו
המדינה,

התמונות

שפורסמו

בדמות אותה בדיקה.

מחייך עם בני

משפחתו,

ההשערהכאילו לא היה נזק מוחי .ד״רלוי עומד על

כך

המשך

מהעמוד

הקודם

שהיה נזק כזה.״שישאלו עור שלושה בתיחולים שהתייעצנו

איתם

לפני שמסרנו תגובהלבג״ץ.
והבנו את כובדהעניין,ולי לא
בג״ץיכול לקבל אותהולהגיד שבגלל הנזק הוא ישהרר אויכול
לומר שהנזק לא מרשים אותו .כל אחד מוזמןלקרוא בספרותול־
$TS1$ולגלות$TS1$
$DN2$ולגלות $DN2$שהנזקיםהללו הם בלתי הפיכים .לא אמרנו שיהפוך לצמח,
גלות
וגם היום יש בעיות שהןאולי לא בשוטף ביומיום ,אבל הן קיימות.
בפרשת רמדיה לאותם תינוקות שהיה חסר
אנחנו ראינו מה קרה
$TS1$ול|$TS1$
ול־
להם את אותו הוויטמין בדיוק .הקלותהבלתי נסבלת שלהלעג
לפעמים גורמת לי לשאול את עצמי מה
פרש דברים שלא מכירים
$DN2$ול|$DN2$
היה נזק

בבדיקת

 mriהתייעצנו

אכפת מה בג״ץ יעשה עם הבריקה.

©I

זו
עיתונות?״.

אז

מתגר בנזק

מוחיקל?

״עכשיו בדיעבד עושה רושםכזה״.

השהות של העציר עוררה
רבות

בקרב בל הצדדים ,לא

מתחים רבים ועוררה

חשבתםלהפריד

אמוציות

אותו בדי שלא ית־
$TS1$יתעוררו$TS1$

$DN2$יתעוררו $DN2$חיבובים?
עוררו

שיטפלו

11

״העציר שההבטיפול
הפריעלטיפול
מבודדבטיפול נמרץ ,לא

נמרץ ,אין

הפרדה

יותר מזה.הטיפול בו לא

באף אחד ואני אומר זאת באחריות .הוא

הקטטה

שכב

היה בר שיח עם אחרים .אני מאוד

שהיתה פה .אנשי

המשפחה

בחדר

מצר על

משכם הורחקו בצו ואני

מאוד

מצטער .זה היה הכרחי לשים אותובטיפול נמרץ ,ואם הוא לא
$TS1$אח|$TS1$
אח־
מאושפז שם הוא היה מת ,אז יש כאלה שיגידו שימות .אבל אם
לשבועת הרמב״ם ,שבה כתוב על לטפל באוהב ובאויב,זו
$DN2$אח| $DN2$זיר אתכם
הגדולה שלישראל ,של הנפש היהודית וצריך להתגאות במה שעשו
הרופאיםהמטפלים ,בדרך שזה נעשה .העיר צריכה להתגאות שזה
בגללי ,אלאבגלל האנשים שעוברים פה".
ביתהחולים שלה ,לא
היה

it

"אנחנו ׳א

$DN2$הח$DN2$.
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כמוהם"

ברזילי הואאולי היחיד שנאלץ תחת אש רקטות של
ביתהחולים
$TS1$לפ|$TS1$
לפ־
ארגון טרור מסוים לטפלבמחבלים פצועים מאותו הארגון שרק
$DN2$לפ| $DN2$ני שעה קלה ניסולהרוג או הרגוחיילים
ישראליים .זה קרה כמעט
בכל המבצעים הצבאיים בררום ,גם ב״צוקאיתן"" .זה מאור קשה.
$TS1$לש|$TS1$
לש־
מחד; אני רופא .מאירה אני אזרחישראלי שדואג לשלום העם,
$TS1$והשט|$TS1$
והשט־
ההתאבדות הזדוניים
$DN2$לש| $DN2$לום
ילדי ,שכועס עד מוות עלאירועי
ולהדביר אותו .מצד
$DN2$והשט| $DN2$נייםוכל הטרור שנעשה פה ,שצריךלנצח אותו
שני ,אני מטפל בארם .אני כועסמאוד; אני שוטם אתאויבי ,אבל אני
מטפל בהם .איןלנו ברירה אחרת ,אנחנו נאבד את צלם האנוש ,את
הצלם היהודי ,את הצלם של הרופא היהודי .עם כל הקושי ,אנחנו
צריכים לטפל בהם לרפא אותם ,ואז לשפוט אותםולעשות להם מה
$TS1$הח$TS1$.
הח־
להיות ,כמו
שצריך כאויבים .זאתהגדולהשלנו .מה אני רוצה
מאס השטניים עםגלעד שליט שלא נתנו לצלב האדום לבקר אותו?
בלבנון? ככה אנחנו רוציםלהיות,
או כמוחיזבאללה עם השבויים
והחיזבאללה ,האנשים הכל כך שטנייםהאלה,בלי שום
כמו החמאס
תחושתחמלה?לא .אנחנו לא נהיה כמוהם .נחרוק שינייםולא נהיה
לוי.
שלי׳ /אומר ד״ר
כמוהם .זאת האמונה
אחד הפצועים הזכורים שהגיעולביתהחולים היה המחבל הצעיר
*,-*Hit
11'i^v'lK
חיילים .״אתה חושב שלא נק־
$TS1$נקרעתי?$TS1$
שיצא ממנהרה יחד עםחוליה שהרגה
$DN2$נקרעתי? $DN2$אתה חושב שזה קל? אבל אני מתנתקוההחלטה היאלהיות
רעתי?
רופא .אז אני לא אוהב אותו כמו פצוע אחר ,אבל אני כן מטפל בו
בטווח המיידי .אוי ואבוי אם לא היינו כאלה ,היינו הופכיםלהיות
צי

עקבליצמן
ום אוליבייה פי 71זי

בעולם המערבי .אםנוכל לטפל בשיניים בקרב
הגדולות
וטיפול,
החלשות שלא מגיעותלטיפול שנים ,בביקורות שגרה
הרווחנוטיפול ורפואהלילדים .אני ראיתי שר ,עם כל הסיפור של
שמטרתו היאלהיטיבולהנגיש את הרפואה .הוא גם
חררי המיון,
התנהלותו .חשוב שהצי־
$TS1$שהציבור$TS1$
רואה את הפריפריה .אני מאוד אוהב את
$DN2$שהציבור $DN2$ידע שלא מדובר בשר שרואה רק אינטרסמפלגתי צר ,למרות
בור
ולהנגיש שירותי רפואה
לגיטימי ,אבל הוא מונע מהרצון לשפר
שזה
לבריאות״.
שעד כה לא היו נגישיםולא תרמו
ברזילי נבנה ביתהחולים החדש באשדוד,
תוך כד הנסיקה של
המשפחות
אז

דברים שלא עשינו,
היו כל מיני
אפילו דופק לא מדדנולו .עד
שהוא איבד את היכולת להביע את
התנגדותו והפך לחולה רגיל על פי

כל כללי האתיקה״

מדאיג אותך?

אנו
את

עושים הרבה כדי לשפר
בית החולים והתהליכים

מרגיש
שמתחוללים בו ,ואני
שאנחנו
נסיקה
והמגמה היא
מתקדמים
שמח שכך״
כלפי מעלה ,ואני

"אני חושש מזה ,בטח לאור העובדה שהממשלה
שר״פ (שירות רפואה פרטית) למרות שהוא ביתחולים ציבורי .אני
מאוד חושש וזה מנוף לשפר פהאצלנו את תנאי ההעסקה והשי־
$TS1$והשירותים$TS1$
$DN2$והשירותים $DN2$שאנחנו נותנים .אני כועס על זה שבאופןסלקטיבי אפשרו
רותים
לביתהחולים באשדוד לעשות שר״פ,והפלו את תושבי אשקלון
שלאיכוליםלבחור רופא שיטפל בהם .אני הייתי בער הכנסה של
שר״פלבתיהחולים הקיימים וזה לא נעשה ,ואני מצר על כך ,בטח
אפשרה

באזור שידוע
המשך

מהעמוד

הקודם

האדם
המקצועי״.

עלוללגרוםלרופאיםולתושבים לנטוש את
זה
ברזילי.
״זה לא פשוט .חלק מהדברים זה כסף ,שאיןלנו הרבה ,אבל טכנו־
$TS1$טכנולוגיות$TS1$
$DN2$טכנולוגיות $DN2$יש .זה דבר לא פשוט ואנחנו צריכים בעירלהגביר את מספר
לוגיות

כמו אויבנו ,שאין לי מילה מספיק רעהלומר על
לוי.
לבטים״ ,מוסיף ד״ר
מתנהלים .זה קשה וזה הרבה
ברזילי תחת שרביטו של ד״רלוי שינה
אין ספק שהמרכז הרפואי
בתלונות ,בשיפור
למעורבותבקהילה,בטיפול
את פניו בכל הנוגע
טכנולוגיות הרשות ובמתיחת פנים .כל זאת בא
המערכות ,בהבאת
לירי ביטוי באמון הגובר של הציבור והביא למספרגדול יותר של
מאושפזים ,שללידות ,של ניתוחיםועוד .״אנו עושים הרבה כדי יומיים ,כי אמרתי שישלמו או שלאישלמו ,אני לאמסוגללעשות
לשפר את ביתהחוליםוהתהליכים שמתחוללים בו ,ואני מרגיש
דברכזה״.
במשרד
מתקדמים והמגמה היא נסיקהכלפימעלה ,ואני שמח שכך.
שאנחנו
כראש מינהל רפואה
אפרופוליצמן ,אתה כיהנת
השבחים שמ־
$TS1$שמרעיפים$TS1$
הבריאות תחתיו והכרת אותו אישית .מה פשר
סךהכל ,בשלוש שנים וחצי שאני פה ,ולא בזכותי אלא בזכות האנ־
$TS1$האנשים$TS1$
לוי.
$DN2$האנשים $DN2$שעובדים פה ,אנחנו במקום אחר״ ,אומר ר״ר
שים
עליו?
רעיפים
$DN2$שמרעיפים$DN2$
mri
״בצדק ,הוא איש חומלגדול שרואה את מצוקת הפרט בצורה
שר הבריאות יעקבליצמן דיברעל שבועיים המתנה
ממש פרטנית
במה זמן ממתינים
לפעמים ,הוא רפורמטור מטבעו .הוא הפך את משרד
בברזילי?
הבריאות לאחד
הרבה פחות משבועיים .אבל חלק מהקופות שלא איתנו בהס־
$TS1$בהסכם$TS1$
והבולטים .יש לוחזון .הרפו־
$TS1$הרפורמה$TS1$
המשדרים הנחשקים
$DN2$הרפורמה $DN2$ברפואת השיניים היתה דברגדול .האשימו אותו שזה בגלל
רמה
$DN2$בהסכם $DN2$לא שולחות לפה אלא שולחות למקומות עם תורענקי .בא־
$TS1$באחד$TS1$
כם
דאגהלמגזר החרדי ,אבל אנייכוללהעיר בתור קרפ״ר(קצין הר־
$TS1$הרפואה$TS1$
חד
$DN2$באחד $DN2$המקרים,לפני ארבעה חודשים ,אחת הקופות נדרשה לעשות
$DN2$הרפואה $DN2$הראשי;ד״ל) מה מספר המתגייסים עם העששת ,אםמצליחים
פואה
mriלמטופלת עם אירוע מוחי .נקבע לה תורלנובמבר ורק אחרי
שלחצנו הקדימו אותו
לאוגוסט ,ואנחנוביצענו את הבריקה כעבור למנוע את זה במדינה שבה קיימים מקרי עששת כאחת התופעות
הדרך

שבה הם

במחסור בכוח

שם

השירותים הרפואיים כדי שהציבור ייתן בנו אמון .זה מאודבעייתי
וככזה

שממוקם באזור אחד,

צוות רפואי .אני

בנישה אחת ,זה

מוטרד מאודבעניין הזה ,יש

מוקד משיכה לאנשי
פה גםענייןממשלתי,

למההאפליה בין תושביאשקלוןלתושבי אשרוד?״.

ניכית לדבר עם

לדיון
״זהעניין
אני

שמח

משרד

הבריאות?

ברמה הגבוהה ביותר

שיש יותר

במשדר הבריאות.

מיטות בדרום ,כי היום

המצב הוא

בסך הכל

8.0-1
שיש

איש,ולכן תוספת של
000,1
מיטותל־
ומפלה״.
מכאן ללכת
לכיוון השר״פ זה דבר רע
יש החוששים שהכנסה של רפואה פרטית לבתיהחולים תפגע
 300מיטות זה

ברפואה

דבר טוב .אבל

הציבורית.

״זהלגיטימי לחשוש מזהולייצררגולציה
החשוב ביותר זה הרפואה הציבורית,ובשביל זה אנחנופה״.
איחוליםלתושבי האזור .״אני רוצה
לסיום ,מבקש ד״רלוילמסור
לציבור .שירע שיש פה ביתחולים שמשתדל מאוד
לאחל שנה טובה
לקהילה ,ואני מקווה שנפתח יחסי אמון הוגנים
לתת מענה בריאותי
זהלזה ונתקדם״.
שזה

לא

יקרה .הדבר

