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הרפואי  המרכז  שקיים  עיתונאים  במסיבת 
השיפורים  נחשפו  באשקלון  ‘ברזילי’ 
המשמעותיים במחלקות בית החולים בדגש 

על מחלקת היולדות הפעילה.
בהידוק  לוי  חזי  הד”ר  ראה  רבה  חשיבות 
הקשר עם האוכלוסייה החרדית בדרום, ועם 
פורום  את  להקים  ביקש  לתפקיד  כניסתו 
עסקני  מיטב  חברים  ובו  החרדי  הרפואה 

הרפואה החרדים בדרום.
בחדרי הלידה מצויים עתה בשיאו של שיפוץ 
אותם  וממצב  הלידה  חדרי  את  שמחדש 
ציוד  המכילים  מודרניים  הלידה  כחדרי 

חדשני ומבטיחים נוחיות ליולדת ולמלוויה. 
מנכ”ל המרכז הרפואי הד”ר חזי לוי הציג את 

השירותים והשיפורים במסיבת העיתונאים ובין היתר חשף 
היולדות  תוכלנה  שבו  החולים  בבית  החדש  השירות  את 
להגיע מבתיהם בערי הדרום לבית החולים במונית שתמומן 
בידי המרכז הרפואי. לאחר הלידה תוכל כל יולדת שתבחר 
בכך לקבל אירוח ליום לאם וליילוד באחד מבתי ההחלמה 
החולים,  בית  חשבון  על  סטון  בטלז  או  ברק  בבני  ליולדות 
רפואי  ליווי  לצד  מהלידה  ההתאוששות  את  לשפר  ובכך 
לאם וליילוד. כחלק מהחזון להעניק יחס אישי לכל מטופל, 

מתאפשר ביות חלקי או מלא כפי רצונה של כל יולדת. 
כאשר  ההלכה  כללי  פי  על  לנהוג  הוחלט  הרפואי  במרכז 
מכון  פי  על  בשבת  לשימוש  מאושר  האלקטרוני  המכשור 
השבת,  לשומרי  מותאמות  החשמליות  הדלתות  צומת. 

לאחות  בקריאה  המאושפזים  את  המשרתים  הלחצנים 
הפלטות  המחמים,  וכך  בשבת  לשימוש  הם  אף  מאושרים 
שומרי  עבור  הוצבה  לפגיה  בכניסה  הנדרש.  הציוד  וכל 

השבת דלת נפרדת שאינה חשמלית. 
‘ברזילי’  הרפואי  במרכז  לשהות  שנדרשים  מאושפזים 
בשבתות ובחגים ייהנו מערכה מיוחדת לשבת הכוללת את 
שיוכלו  למשפחות  אוכל  חדר  הוסדר  כן  השבת,  צרכי  כל 

לסעוד עם המאושפזים מבני משפחתם.
בני  לצד  לשהות  שמבקשים  המאושפזים  של  מלווים 
בדירת  מלא  מאירוח  ייהנו  ובחגים  בשבתות  משפחתם 
האירוח של משפחת לרר הנושקת לגדר בית החולים, ובה 
ברוח  השבת  סעודות  כל  לצד  מטופחים  אישיים  חדרים 

נדיבה וללא תשלום.

במסיבת עיתונאים להצגת המהפכה במרכז 
הרפואי ‘ברזילי’ הוצגה בשורה ליולדות

“האמהות יזכו לאירוח חינם בבית החלמה”
במסיבת עיתונאים לתקשורת החרדית הציג מנכ”ל המרכז הרפואי ‘ברזילי’ הד”ר חזי לוי את 

החדשנות ביחס ובשרות לחולים וליולדות שומרי המצוות  * היולדות יזכו ליחס אישי, הסעה חינם 
מביתם, אירוח ללילה בבתי ההחלמה בב”ב או בטלז סטון לצד חדרי לידה משודרגים וחדישים * 
הוקם פורום רפואה חרדי ושומרי המצוות יזכו לפתרונות הלכתיים בשבתות, חדר אוכל משותף 
למשפחות, אירוח מלווים בשבתות ובחגים ומגוון שירותים נוספים * שיפוצים נערכו במחלקות 

בית החולים והוכנס ציוד חדשני ומתקדם לצד בכירי הרופאים בישראל  
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