עמוד 5

מנהל
׳ברזילי׳ ,ערך סיור
לימודי ב׳עלה נגב׳
המרכז

לקראת
$DN2$׳ברזילי׳$DN2$באשקלון
זילי׳
הגיע מנהל המרכז

של

התרחבותו

והקמת

בכפר

המרכז הרפואי ׳בר־
$TS1$׳ברזילי׳$TS1$

יחידה

ד״ר

השיקומי׳עלה

הרפואי

חדשה,

שיקומית

חזי
לוי,לביקור

רשמי

נחלת ערך ,על

נגב

ללמוד על דרכיהטיפול

החדשניות

מנת

בזקוקים

לשיקום ,כשבסיום הביקור הוסכם על
קידום שיתוףפעולה רפואיייחודי ,ביןעלה

המשך

׳ברזילי׳
למרכז הרפואי
באשקלון.
ברזילי סיפר ,כי
מנהל המרכז הרפואי
תוקם גם במתחם ביתהחוליםבאשקלון
שיקום ובה

חלקת
$DN2$ומחלקת$DN2$
ביא
$DN2$שהביא$DN2$

בריכה

בקרוב
יחידת

הידרותרפית ,אשפוז יום ,ומ־
$TS1$ומחלקת$TS1$

אורתופדית-נוירולוגית ,מה שה־
$TS1$שהביא$TS1$
שיקום

אותולקיים

ולהחכים

הסיורבעלה נגבוללמוד

את

מאנשי המקצוע העוסקים בתחום.

בסיום הסיור ,נערכה

לט
$DN2$הוחלט $DN2$על
נגב

נגב

המשך

קידום

פגישת עבודה שבה הוח־
$TS1$הוחלט$TS1$

הפעולה

שיתוף

נחלת ערךלמרכז

גרתו
$DN2$במסגרתו$DN2$יגיעו בשבועות

׳עלה

בין

ברזילי ,במס־
$TS1$במסגרתו$TS1$
הרפואי

הקרובים אנשי המקצוע

של
ברזילי להתרשמות
ההמשך
על שלבי
בברזילי

נוספת ולקבלת מידע

בהקמת

היחידה

השיקומית

עמוד 6

במסגרת הידוק הקשרים:ונשלחתנציגינ<נבי שירותי
בריאות סיירה במרבז

ברזיליבאשקלון
הרפואי

מובילה,
מכבי שירותי בריאות אשר
באשקלון לאחר הסיור נערך מפגשביןנציגיה הבכירים של מכבי
לביןהנהלת
ברזילי
לוי וסוכם על שיתופיפעולהלסובת המבוטחים
המנכ״לד״ר חזי

במספר המבוטחים באזור אשדודוהיישובים בסביבה סיירה במרכז הרפואי

סיורתועלתי

ורב

מכבי

ולסת,מנהל יחידת הצינתורים,מנהלמחלקת
עיניים,

התרשמו

מנהל מחלקתילדים בכירי מחלקת
דוברת המרכז הרפואיהגב׳איילת קירר והרב שלמה
פלד מתאם קשריקהילהלמגזר ההררי.

רושם קיימו בכירי

באשקלון,ובמהלכו
ברזילי
במרכז הרפואי
והטכנולוגית במרכז.
מהחרשנות המקצועית

לאחר הסיורבמחלקות המרכז הרפואי
הבכירים ממכבי בפגישה עם ראשי הנהלת
ברזילי ובהםמנכ״ל המרכז הרפואי הר״ר
הרפואי
לוי ,רופאים בכיריםומנהלי מהלקות ביניהם:
חזי
נוירולוגיה,
מנהלי מחלקת כירוגיה,מנהל מחלקת

השתתפו
המרכז

יולדות ונשים ,מהל מחלקת
סגן מנהל מחלקת

פה

אורתופדיה וכן

נציגי קופתהחולים
שלזינגרמנהל שיווקלמגזר
הרב משה
מכבי אשר

השתתפו בפגישה:
החרדי ומתאם

והגב׳ליאת שי,
במהלך הפגישה סקרמנכ״ל
ברזילי ר״ר חזילוי
המהפכההגדולה שעבר ביתהחולים בשנים
את
האחרונות הן מהבחינה המקצועית והן בפן השירותי
כמו גם

התאמתולציבור

הרחיב על

החרדי והדתי.

ד״רלוי

אף

הקשר ההדוק עם המגזר החרדי בין היתר

המרכז הרפואי ובהם

מנהל שיווקלמגזר החרדי ומתאם קשריהקהילה
הציגו בפני הנהלת ביתהחולים את ההישגים של
הקופה במחוז הדרוםועל היותה של הקופהמובילה

בלמעלה

%05
מ־

מהלקוחות

באזור אשרור והיישובים

נוספים באזור.

הנציגים הודו לראשיהנהלת המרכז הרפואי על

הסיור המקיף להםזכו ,וסיכמו להמשיךולהדק
באמצעות פורום העסקנים החרדי במרכז הרפואי
קשריקהילה ארצי ,הרב משה גרינבוים מתאם קשרי
לבין המרכז הרפואי
החולים מכבי
הקשרים בין קופת
קהילה מחוז דרום ,ד״ר אלה חסיןמנהלת רפואית של ברזילי.
נציגי קופת
שלזינגר ברזילי.
החולים מכבי ובהם הרב משה
ומנהלות מרחב אשדודהגב׳ רבקה כהן
סניפי אשרוד
את

