
במהלך חודש פברואר על כל קנייה של 50 
בגדי  לקנות  זכאים  תהיו  בסופר פארם   ₪

תינוקות של מותג האופנה קרטרס בחנות 
H&O שבמתחם צים סנטר נתיבות ב 50% 

הנחה . אז שווה להלביש את ה בייבי שלכם 
עם סופר פארם ו H&O  בצים סנטר.  

הלידה  חדרי  מנהלת  אליאסי  ענת  גב’ 
על  מסבירה  ברזילי  הרפואי  במרכז 
היחס   ותחושת   המקצועיות  ההתחדשות, 

האישי במחלקת יולדות 
בחדרי  קיימת  ורעננות  חדשנות  תחושת 
היולדות במרכז הרפואי  ובמחלקת  הלידה 
עברו  האחרונה  בשנה  באשקלון.  ‘ברזילי’ 
חדרי הלידה שיפוצים נרחבים והם אובזרו 
דבר   – החדיש  הרפואי  הציוד  במיטב 
ששדרג את איכות השירות הניתן ליולדות, 
צוות אנשי המקצוע המאיישים  וזאת לצד 
דרך קבע את חדרי הלידה במרכז הרפואי 

ברזילי.
דגש רב ניתן על פרטיותה של היולדת. בכל 
אמבטיה  חדר  ישנו  הלידה  מחדרי  אחד 
ליולדות  המעניק  דבר  אישיים,  ושירותים 
כן,  כמו  גבוהה.  ברמה  ושירות  פרטיות 
נבנה מעבר לבעלים ובני משפחה , שיוכלו 
להיכנס אל היולדות ולא להפריע לפרטיותן 

של יולדות אחרות.
הלידה.  חדרי  מנהלת  ענת   גב’  מסבירה 
“הצוות בברזילי מאמין בחווית לידה בטוחה 
ולרצונות  לצרכים  קשובים  אנו  ומעצימה. 
ייחודית,  חוויה  ליצור   של הנשים על מנת 
לצרכיהם  ותואמת  ליולדת  נעימה  אישית, 

האישיים של בני הזוג”.
לגבי  הנשים  בקשות  את  מקבלים  “אנו 
רצונה  את  לקיים  ומשתדלים  השיטות, 
החלטות  הרפואי-סיעודי.  למצב  בהתאם 
עפ”י  אישה  לכל  והתאמה  מקצועיות 

מאפייניה האישיים.

תוך   , טבעיות  שיטות  מעודדים  אנו 
דמיון  במים,  שימוש  פיזיו,  בכדור  שימוש 
שמנים  עם  עיסוים  שיאצו,  רייקי,  מודרך, 
טבעיים, מוזיקה מרגיעה, ובאמצעים בלתי 
החדרים  כל  דרישה.  עפ”י  קונבנציונאליים 
תומכות  אנו  טבעיות.  לשיטות  מותאמים 
חיצוניים  בעזרים  המשתמשות  בנשים 
וכד’(   לסוגיהם  ג’לים  טנס,  מכשיר  )כגון: 
ומאפשרות לנשים להגשים את משאלתה 
ללידה עפ”י רצונן, כל עוד זה עולה בקנה 

אחד עם בריאות האישה והעובר.
ללידה  ההכנה  קורס  על  ענת מספרת  גב’ 
המתקיים במסגרת המרכז הרפואי “קורס 
ההכנה מתקיים בהנחיית מיילדת מוסמכת 
ומענה  ידע  המעניק  דבר   - אקדמאית 

להכנה נכונה”.
צוות  אשת  מבצעת  חמישי  יום  בכל 
מוסמכת, סיורים באגף האימהות על מנת 
להכיר לציבור הנשים את האגפים השונים 
ומחלקת  התינוקייה  הלידה,  חדרי  ובהם 
האפשרות  ניתנת  הסיור  במסגרת  יולדות. 
ידי  למענה לשאלות השונות המועלות על 

הנשים. 

אותך  תלווה  מקצועית,  מוסמכת,  מיילדת 
הלידה,  שלבי  כל  לאורך  משפחתך  ואת 
ואף לאחריהם, תעניק לך ידע, טיפול מסור 

ותהייה קשובה לרצונותייך וצרכייך.
היום  שעות  בכל  מצוי  מקצועי  מרדים 
זמינות  ולכן  הלידה,   בחדרי  והלילה 
בכל  אפשרית  האפידוראלית  ההרדמה 
לשיטות  האפשרות  ניתנת  בנוסף  שלב. 
תרופתיות נוספות להפחתת כאב המוצעות 
למהלך  אפשרות  וקיימת  כאלטרנטיבות, 

טבעי וזאת לפי דרישת היולדת. 
“אצלנו האישה היא המלכה ואנחנו מבצעים 
את המהלכים על פי הדרישה המועלת על 

ידה” מסבירה גב’ ענת אליאסי.
הנותן  ילדים  רופא  קיים  הצורך  במידת 
מענה בכל שעות היום והלילה לכל מקרה 

שיידרש. 
ייהנו  והמצוות  התורה  שומרות  הנשים 
שבתות  לקראת  למהדרין.   כשר  מאוכל 
ומועדי ישראל קיימת פינה להדלקת נרות, 
ואף ניתן לשמור את המזון האישי במקרר 

ייעודי לכך.
קרובים  יכולים  ישראל   ובמועדי  בשבתות 
ובעלים שומרי מסורת  להתארח בוילה של 
נדבנית(  חרדית  )משפחה  לרר  משפחת 
הנמצאת סמוך לגדר בית החולים וליהנות 
למהדרין,  כשר  מזון  אורחים,  מהכנסת 

שמחת שבת ולינה. 
וליהנות  אצלנו  ללדת  אתכן  מזמינים  אנו 

מחוויית לידה נעימה.

סופר פארם בסניף בצים דואגת לתינוקות שלכם 

ביה”ח ברזילי: “אצלנו האישה היולדת היא מלכה”


