עמוד 1

שומרים

על

קשר

גדיא
המרכז

דוברת

ברזילי ,א״לת
הרפואי

ףדר,

המרכז

היא

תורמת

העיתון

להתפתחות

משוכנעת

מספרת על

שיתוף פעולה
»«• לש
שמיאיילת
ברזילי .אני רוצה לנצל את השורות הבאות
mm
ולספר לכם קצת על הקשר שלי עם עיתון סטאר
רב,

קדר ואני דוברת המרכז הרפואי

]//
דרום.

משמשת

מקור מידע

שיחסי
גומלין

ואמון

מרכד לאזרחים

הקשר

באזור מגוריהם

ומשמשת

רבים

על

פוליטיקה,כלכלה,
בהקשר המקומיבענייני
תרבות ,תחבורה ותשתיות וכדומה .נושאים אלה
עשוייםלהיות מרכזיים בה״ היום-יום של הציבור

ברזילי
הגעתילפני ארבע שנים וחצילמרכז הרפואי
החולים.
לתפקיד דוברת בית
המקומי.
הגעתי לביתחולים שסבל מתדמית רעה ומחבטות
רבות מצד הציבור וכן מהימנעות מיציאה למריה העיתונות המקומית ממלאת תפקידים שונים מאלה
של העיתונות הארצית ,ובכך,
לטוב
ולרע.
משמשת מרכיב חשובומשלים במפת התקשורת
היא
יהד עם מנהל ביתהחולים ,ד״ר חזילוי ,גיבשנו
במרחבהציבורי .סקרי מדיהלאורך השנים מלמדים
מדיניות של שקיפות מרבית ושיתוף המדיה הן
באוכלוסייה צורך עיתונות מקומית
כי ציבורגדול
בבשורות והן ברגעים קשים שלתלונות או טעויות
שאומרת שאם לא פרסמת
וזלילה .ישנה קלישאה
בקביעות.
לכן ,פניתי לכל המקומונים בבקשהלהתחיל לשתף
לא עשית.
לכן ,רציתי להראות את העשייה הרבה הנעשית פעולה ביחד במטרהלהגיע לחשיפה מקסימאלית
ברזילי
לביתהחולים
לשם פיתוח המרכז הרפואי וכן לספר על השיפור
ופועלו.
טכנולוגיה
הטיפול ,חידוש תשתיות ,קניית
באיכות
פה מצאתי חבר ,עיתון סטאר .חשוב לילציין
הדישה ועודועוד .רציתי גם להביא את צוות בית
החולים בפני הציבור על מנתלהעמיק את ההכרה
שהקשר שלי עם העיתון קרם עור וגידים והתחזק
והאמון בין הציבור והמרכז הרפואי.
מאוד מאז שרונן דמארי הצטרף לצוות מערכת
העיתון.
בתור דוברת ,אני

להגיע אליכם

רואה

בתקשורת

המקומית דרך

הקוראים ,העיתונות

המקומית

עיתון

סטאר נותן

כמו כן ,מציג את הפנים הנאות של
וכן ,תורםלחיזוק הדימוי החיובי למרכז

המרכז הרפואי
הרפואי

מידע לתושבים ברדלי.
חינוך,

במה

שנוצר

עם העיתון תוך

הדדי

ענייני השעה
ספק

תקינים עם

מערכת

אני גם

בטוחה

שבאותה מקצועיות וכנות הוא יציג

גם אירועיםשליליים,
לשתף את הציבורביוזמתנו.
זהו כוחה ותפקידה של המדיה וראוילעבוד כך תוך
שכאמור ,גם

שיתוףפעולה

ואמון הדדי.

ניתןלהגיר שעיתון
המרכז

בהם

בחרנו

סטאר דרום עזר רבות

הרפואיברזילי לתודעת

במסגרת קריאת המקומון בוודאי

בהבאת

תושבי הדרום.

נחשפתם לכתבות

ברזיליכגון:
שנכתבו על המרכז הרפואי
המערך האורתופד' ,ראיון עם מנהל ביתהחולים
ד״ר חזי
לוי ,פרסוםיולדות מידי שבועועוד.

מרפאת שד,

אני

גיליון
רוצה לברך את עיתון סטאר לרגל צאת

 500עשיתם כברת דרך ארוכה ומשמעותיתועל
מגיעה לכם ברכהוהצלחה ,תודה רבה על שיתוף
ברדלי .כיף
הפעולה והתמיכה הרבה במרכז הרפואי
לעבוד אתכם
וליצור ביחד.
ראויהלמרכז הרפואיברדלי
מאחלת לכם שתמשיכו לשמור על מקצועיות,

ומציג היבטים
טכנולוגיים,

רפואיים ותדמיתיים.

כך

דבקות בעובדותוהגינות.

