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"הווונז הרפואי
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הרפואי

החרדים בדרום,

הד״ר חזילוי

םו

המקש הטוב ביותו עבור

ביקר

בבתיהם

של

ארמו״רימ ורבנים בקרית גת והתברך מפיהם.

׳ברזילי׳ הד״ר תזילוי הגיעלבתי
מנכ״ל
כשהואמלווה במנהל קשי־ הקהילהבברזילי
שלמה פלד ובחבלי פורום הרפואה ההרה־ בדרום ר׳
מישל טפירו ,ר׳ אברהםבלושטיץ די משהגרינבוים,
ר׳ אברהםלרר .את הפורום מרכזת הגב' א .קירר
החולים.
דוברת בית
המשלחת ביקרה בביתו של האדמו״ר מקרעטשניף־
$TS1$מקרעטשניףקרית$TS1$
ףקרית $DN2$גת ,אצל רבה הראשי של קרית גת ורבקהילת
קרית
הבליוואצל הגאון הרבגדליה
חב״ד הגאון הרב משה
דיזל רב הסירי
סלונים בעיר
גדולי התורה בירכו בחום את מנכ״ל המרכז
ברזילי הד״ר חזילויעלנכונותו
הרפואי
להיטיב עמ
הרבנים

ציבור שומרי התורה

המארחת מידי שבת
משפחתלרר,
מלוות את יקירם המאושפז ,כשמשפחת לרר
אותםבלבביותבלינה ובארוחות השבת כירהמלך.

משפחות

בצרכיהם

המיוחדים בקבלת השירות הרפואי ואמרו כי "המרכז
ברזילי הוא המקום הטוב ביותר עבור הציבור
הרפואי
ההקפדהעלכלליההלכהוהצניעותמלווה את רופאי העניינים מאז כניסתולתפקידמנכ״ל ביתהחולים
טיפול ,בשל השמירה עלההלכה
החרדי כדילקבל בו
לחולל מהפכה
ואתהחלטתו
לציבור שומרי המצוות,
ברזיליסייעתא רשמיא מיוהדת.
ומקצועיות הצוותהרפואי".
בהקפדה עלכלליההלכה
והצניעות ,כןצייןמנכ״ל
לוי,מנכ״ל
הרבנים הוסיפו ואמרו כי שמעו רבות אודות
הד״ר חזי
׳ברזילי׳ התרגש למשמע
המרכז הרפואי את הכנסת האורחים הייחודית של
הברכותוגולל בפני הרבנים את השתלשלות
מקצועיות הצוות הרפואי אולם אין ספק שבשל

אשר

מארחת

הרפואה

פורום

ר׳

והמצוותולהתחשב

המטופל

החרדי

שהוקם

יתכנס

במרכז

'ברז־ל־׳לעיתים קרובות על מנה לדון
הרפואי
יכולים שומרי תורה ומצוותלהיתקל
בבעיות שבהם
בהם

טיפולי הרפואה,ולמצוא
במסגרת

את הפתרונות

הניאותים.

רבים מבני המגזר החרדי בוחרים להתאשפז
ב׳ברזילי׳ לאור ההבנה כי המטופל החרדייוכל
לשהות במרכז הרפואי בידיעה כי קיימת הבנה
לצרכיו.
מלאה
עם התפתחותהקהילות החרדיות באשדוד ,קרית
ב׳ברזילי׳
גת ,קריתמלאכי ושאר ערי הדרוםהוחלט
עגול לקבל
לכנס את הפורום הייחודי וסביבשולחן
את
המטופלים
ההחלטותשייטיבו עם

כשעל
לקהילה

שומרי המצוות,

הפרק מספר נושאים שיקדמו את השירות
החרדית כבר בתקופה הקרובה.

׳ברזילי׳ משרת את מאות אלפי
המרכז הרפואי
התושבים בדרום הארץ מאזור אשדוד ועדלשדרות
כאשד טובי הרופאים המועסקים בביתהחולים
מעניקים את
והיעיל
הטיפול המקצועי
הגבוהים ביותר.

בסטנדרטים

