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לפני

חמש שנים נכנס

דר

חזילוי לתפקיד מנהל בית
החוליםברזילי כשהוא
מציב לעצמו שורת יעדים
מוגדרת

כעת ,רגע לפני

פתיחת חדרהמיון הממוגן
וחנוכת בית החולים

החדש

באשדוד ,הוא מדבר
בריאיוןגלוי על המטרות
שהשיג ,על אלו שלא ,על
הסיפוק והאכזבות ועל

התסכול העצום שלו
כאשר מטופלים לא
מרוצים מתארים את אנשי

כ׳סנדלרים׳:
הצוות שלו
"בא מישהו ,רוצה סנסציה,
אז מתחילים לכתובנגדנו
וזה הורג אות׳"

מילן מועלם

"ר חזילוי ,מנהל המרכז הרפואיברזילי לביתחולים ,שהקמתי אותו ברמה ממשלתית
בעיר,מציין החודש חמש שנים בתפקיד .לפני הרבה מאוד זמןוראיתי ביתחולים עם
שזיהיתי .הצבתי לעצמייעדים
אין אחד בעיר שלא נתקל בצורה כזאת או מספרחולשות
אחרת במנהל הנמרץ של בית החולים .למרות
מעמדו ,למרות עבודתו
זמין לציבור והביא לאשקלון בשורה חדשה בכל דברים .צריך טכנולוגיה חדשה שהיא מאוד
הנוגע לשיח בין החוליםלצוות.בריאיון פתוח יקרה ,צריך לבנות תשתיות .התשתיות כאן
ואני חושב שהתקדמנו.

ההתקדמות היא מאוד

הקשה והמסורה ,לוי קשה .לא רק בגלל משאבים בגלל הרבה מאוד

ואמציונלי סיפרלוי לסטאד׳ על ההתפתחות

ממוגנות .צריך לשכנע גם
רעועותישנות ,לא
תורמים וגם את הממשלה .צריך להסיט את
הספינהמהנתיב שהלכה בו הרבהשניםוזה לא
ייצוגייותר,
לכיוון
פשוט .להסיט אתהספינה
שיח עם המשפחות,שיח עםהחולים ,העמדת
התחומים .הדברהחשוב,להסיט את
מטרות בכל
השיח שלהלקוחות של ביתהחולים ,של אנשי

בתפקיד מנהל המרכזהרפואיברזילי?
"חמש השנים האלה היו עולםומלואו .הגעתי

העירולכן לפעמים אני מרגיש שאני הולך צעד
קדימהושניים אחורה .יש הרבה הצלחות,יש פה

האדירה של בית החולים ,על העבודה הקשה
בדרך להצלחה ,על היעדים וגם חושף את דעתו
ומדבר מהלב על האנשים שמשמיצים את בית
החולים ולא חושבים על ההשלכות.

לוי ,איך אתה מסכם את חמשהשנים
דרחזי

"מכבילהביס על כלסובל הבא לשאלב^תי,
ושונא,
ועני,ידיד
הבדיי'*;עשיר
כעלאךס,בלי
אישטובוךע

הןאני ךק
 fcבברלו?

הרופא-הרהב•?)

איתי,העובדיםנהדרים אבל
צוותנהדר שהולך
יש גםאכזבות".

"יש רופאים שעובדים
מאיפה לדעתךנובעתהתדבלית הלא הכיחיובית

תורנויות ארוכות ,עם
שלושים אלף ברוטו

בחודש זה הרבה? זה תת
שכר ביחס למקבילים
בעולם ולעבודה שהם
משקיעים .לפעמים

אני גם רוצה להוסיף
לרופא כי התושבים פה

רוצים את הרופאים הכי
טובים"

שמלווה את המרכז הזה לאורך השנים? איך זה

נוצר?
"כשאדם באלביתחולים עם משפחתוהוא מפתח
ריאליות .אדם ששוכב עם
ציפיות ולא תמיד הן
דלקת ריאות לוקח זמן לרפא אותו ואז באה
המשפחה למחרת ואומרת׳אני רוצה להעביר

אותולביתחולים אחרבמרכזהארץ׳ .למה? כי
הוא יותר טוב? לא ,כי עבר יום ולא קרה כלום.
בטח שלא קרהכלום .מגיעיםאלינו מאות מכתבי מיוןסופרמודרניסופריפהוממוגןוהרבהיותר
הערכה על היחס על הטיפול מאנשים שהצילו גדול .אתה רואה כלמיני מקרים שלתלונות.
את חייהם אבל אז אתה קורא מישהו שבחוסר
רק השבוע דנו במישהו שכותב תלונה לאנכונה
אחריות כותב בפייסבוק׳איזה בית חולים של לחלוטין.אנילפעמיםמושיבאצלי במשרד את

סנדלרים׳ ,כיהציפיות שלו לא התממשווכי
הואהגיעלמיוןוחיכה ארבעוחצישעות .בסקר

אנשי הצוותשהתלוננונגדם,אני מביא אותם
לכאן ומדבר איתם על התלונה כדישהעניין
ייחרט להם בראשלחולההבא.היום קללהקליד
בעיתונותובבית משפט.
כל דבר ומהרמאיימים
אחת כתבה השבוע שהיא תשמח מאודשנזמין
אותה לטקס סגירת ביתהחולים .נו באמת,

בעוד כמה חודשים ישפר את המצבהזה .זה חדר

יושבים פה  0002עובדים שעושים ימיםכלילות,

ארצי שלא אנחנועשינו ,נקבע שבברזילי מחכים
הכי פחות .החדרמיון שלנו קטן ואנשים מחכים
בחוץ ויש חיכוך רב בין רופאים ואחיות לבין
חוליםואני מקווה שחדר המיון החדש שייפתח

סולמניתxuut׳^
^קחיולוניה

עושים מאמץ לשרת בהרבהתחומים .בתקופת
הגיעו ,אף אחד לאנעדר.פתחנו
המלחמהכולם
בהולידיאיןכדי שאחותתוכל
לילדיהעובדים
גן
לבוא למשמרת בשבעבבוקרותעבוד עדארבע.
ניתחנובחדריניתוח לאממוגנים תחתטילים,
צנתוריםדחופיםבמקומות לא
פעילויות,
קיימנו
ממוגניםולמרות הצבע אדום המשכנולעבוד.
למהאנשים כל כך ממהריםלפגועולכתוב נגד
אנשיםשעוזרים להם? ביתהחולים עושה הרבה
קהילתיות .אנשים פההולכים לחלק
פעילויות
העירייה,משקיעים את כל
תנוריםושמיכות עם
כולםואז אתה קורא׳נשמחשיסגרואתכם׳".
מה זה עושה לך ברמההאישית?
"אכזבהעצומה .אני מנהל שחוקר כל תלונה
ואם צריך גם מודה בה .בביתחולים לעולם
יהיוטעויות .רקלנו ישטעויות?איןטעויות
באיכילוב ובתל השומר? בא לפה מישהו שוכב
פהיומייםבטיפולנמרץ ,היחידה המצוינת
שלנו,ומגיע למצב שהואיכול לצאת למחלקה
אחרת .אנחנו לא מוצאים אותו בגלל כסף,

אלא בגלל שהואיכוללהיות מטופל במחלקה
וכךנוכל לקבל מישהו אחרלטיפולנמרץ,ואז
ישראומרים אתםסנדלריםומאיימיםבעורכי
דין אודורשים׳תעבירו לביתחוליםאחר׳ .מה
אתםחושבים שבביתחולים אחר הוא לא ישכב
בטיפולנמרץואזייצא למחלקה?"
אז לדעתך הידיותר קלה על המקלדת כשזהנוגע

לברזילי?
"כן .יש פה בית חולים

שהתקדם בצעדי ענק

ואני גאה בזה .בחמש שנים פתחנו שירותים,
הכנסנוטכנולוגיות חדשות ,הולכים להיות כאן

דיגיטליים ,מכשירסיטי חדש ,חדר
חדרירנטגן
מיון חדש,בונים

עשרה חדרי ניתוח מהטובים

נהדרות,
שיהיובמדינתישראל .ישלנומחלקות
אורתופדיה
גבוה,
הילדים,הריוןבסיכון
הפגייה,
ושלא אחטא ואשכחמישהו .ביתהחולים חי
נושם ומשרת אתהקהילה .יש פהאיכות ברמה
עולמית ,רופאים באים ללמודכאן .זאת אכזבה

מהקלות והאותשאנשים מתבטאיםנגדעובדים
שרוצים

לשרת אותם ויש גם אלימות ,אבל זה

ידנו.אנחנו ממשיכים להתקדם,
לא מרפה את
אנחנובונים מחלקה של שיקום שאין כמוה
בכל הארז .אני אומר לקהילה ׳בואו תלוו

מטעויות.אנחנולומדים
אותנו׳,אנחנו לאחפים
מטעויות .אנחנו מנסים לחנך את הצוות לדבר

יפה למשפחות למרות שהקצבנו שעות שיחה
למשפחותולחוליםוזה לא מצדיק בשום צורה
את ההתנהלות הלא נימוסית של האנשים .זה

לא מביאכלום .הדוברתוסגניתה עושותימים
כלילות לענות לפניות הציבור .אני מברר כל

פנייה אבלאני אומר לך כשבא מישהווכותב
׳עזוב את הסנדלרים האלה׳ אני בכלל לא
מתייחם לתלונה .היא לא ראויה ואגב אני מאוד

"לא חיכיתי

סנדלרים .למהלהעליבאותם?"
מכבד

שתתפסו

אותי"

אתהמרגיששמנהליםאחרים
נלהדסה ,תל השומר מה יש לך לומר לנשים שחושבות ללכת ללדת
ברזילי?
וכומסתכליםמגבוה על
במקומות אחרים מחוץ לעיר?
"אנחנו לא פחות טובים ,אבל אנחנו מכילים "אני יכול להגיד להן שברזילי זוכה באמון
פחותשירותים ממה שהם
נותנים .יש שלושרמות היולדותוביתהחולים עלה 053לידות בשנה
בבתיהחולים .לבל נותן את כל השירותים כמו האחרונה .יש פה עשרה חדרי לידהועוד שלושה
סורוקהבאזורשלנו.אנחנו לבל לכןמכילים חדשים ממוגנים שמכילים את הכל .יש פה מערך
הריוןבסיכון שהאשפוז בובתפוסה
פחות שירותים אבל לא בית חולים פחות מקצועי של

מאחריםברמתו.אנחנועולים על בתיחולים
אחריםלפעמיםבזכות
העובדים.אנחנובזכותם המקצועיותוהיכולת לשמרהריונותמסובכים.
של  052אחוזועדיין יש נהירה למרפאה בגלל

בית חולים אקדמי ולא בכדי .אני רוצה לבשר
אפשר לומר ולהראות מאות מכתבים של נשים
לכל שונאי הסנדלרים שהוכרזנו כבית חולים שילדו כאן ויוצאות מגדרן לשבח את היחס
אוניברסיטאי .יש סטודנטים ישראלים שלומדים למרות הצפיפות .שיפרנו המון את מחלקת
בהונגריה ונלחמים להגיע וללמוד כאן .יש לנו היולדות אבל עדיין היא צפופה בגלל עלייה
בית ספר לאחיות שהולך להיות אקדמי .הוספנו בלידות.התוכניתלבנות עוד שלוחה מתקדמת,
שירותים,הבאנו אתטוביהרופאים .תראה מה הארוחות ליולדות הן ברמה של ארוחות גורמה
קרה במערך הריאות ובתחומים אחרים .פתחנו ובימים אלה אנחנומגייסים תרומות לבנותמלון
ניתוחי ריאות וזה לא היה פה .אנשים היו יולדות".

הסנדלרים ,זהקורה
הולכיםלאסותאופהבמעוז
עכשיו".

"אנחנו לא חפים

לפני כמה חודשים היה כאן מקרה של החלפת

מטעויו!ת .אנחנו

לומדיםמטעויות.
אנחנו מנסים לחנך
את הצוות לדבר יפה
למשפחות למרות
שהקצבנו שעות שיחה
למשפחותולחולים וזה
לא מצדיק בשום צורה
את ההתנהלות הלא

נימוסית של האנשים.
זה לא מביא כלום"

עובריםבהפריה חוץגופית .מהבדיוק התרחש

׳'מגיעיםאלינו מאות
מכתבי

הערכה על

היחס על הטיפול
מאנשים שהצילו
את חייהם אבל אז
אתה קורא מישהו
שבחוסר אחריות
כותב בפייסבוק
׳איזה בית חולים
של סנדלרים' ,כי
הציפיות שלו לא
התממשו"

שם?

"המקרה המצער היה במעבדה של היחידה
אחרייומיים וילדה בשלום .יממה אחרי הלידה
אנחנו מזהים התנהגות מוזרה אצל התינוקת

להפריה חוץגופית .יש לנו נהלים מאוד קשים
שמונהגים בכל מקום בבית החולים .שנכנס
וכפליטות .לקחנו אותה מידלפגייה
חולה צריך לזהות אותו איפה שעושים פעילות באוכל
חודרת ולא רק בחדר ניתוח .באותו יום לא וזיהנו זיהום .הנשימו אותה ,עשינו פעולות
הקפידו עלהנוהל .הייתה טעותבזיהוי החולה .הירואיותכדילהשרידאותה.בודדנו אתהחיידק

זה מקרה מצער מאודואני לא מקל בו ראש .שיכוללהיותשנכנס לתעלתהלידהאחריירידת
אנחנו לאמכירים בבתיחולים אחרים מקרים המים.אין לו שום קשר לחיידק הטורף ,שום קשר
כאלה? בניגוד לבתי חולים אחרים תוך עשר
דקותכינסתי את כל המערךאליי ,עשינו תחקיר
למשפחה ואני אישית הלכתי
מיידי ,הלכנו
והודעתילעיתונות .לא חיכיתי שתתפסו אותי.

מקצועי ,זה בא ממקום מסוים וזה ממקום אחר.
ביום שבת החלטתי להעביר אותהלאיכילוב שיש
שם מכשיר מיוחד שמחליף את הריאות בנשימה
כי הריאות לא תפקדו.לצערנו התינוקת נפטרה

משרדהבריאותנכנסולתמונה .קרתה פה טעות יומיים וחצי אחריהלידה .באעיתונאי וכתב
הטורף׳.
שצריךלבדוקאותה .הם לאימצאודברים מעבר ׳תינוקת נפטרהבברזילי בגללהחיידק
למה שמצאנו אבל זההנוהל .נשתף פעולה בכל
מה שצריך".

מאיפה??? אני לאיודע .הוצאתי הודעה שבה

נאמרשאני מצטער אבלהתינוקת נפטרה בגלל
חיידק שהיה בתעלתהלידה ,היא נולדה עם

מה לגבי היולדת שהתינוקת שלה נפטרה כעבור החיידק .כל אמצעי
יומיים?
"הייתה פה יולדת שילדה תינוקת בריאה כנראה
שהייתה ירידת מיםיומיים לפני והיא לא אמרה

לאף אחד.ירידת מיםיכולה לחשוף את שק
העוברלזיהום .היא לא הגיעהבזמן ,היא באה

התקשורת התקשרו ואמרו

החולים׳.
׳אתה משקר ,זהחיידק שיש בכל בתי
הנכונה.הודעתי כיבדקנו
מסרתי אתההודעה
לראיין .אתה
וזה לאעזר .הם כתבווהתחילו
יודע מה זה עושהליולדותולביתהחולים?אין
עניין שלהכנסותוכסף .כל
אחריות? זה לא

יום ישלנו51-41לידות .מהנגידלהן? מה הן

לא צריך לצעוק בגלל

בהיריון ,איך לאכול
מלמדים אותן איך להתנהג

זה על אותו עובד .אנחנו
מתגברים ,אבל תחשבו

ההיריון,
יחשכו? אנחנו הולכים איתן לאורך כל

נכון,מזמינים אותןועושים להןסיור ואז בא
מישהו ,רוצה סנסציה אז מתחילים לכתוב
יתלוננו,
לגיטימישאנשים
נגדנווזההורגאותי.
אבל כל השיח הזהמוציאלעובדים אתהאוויר
מהמפרשים".

מטפל
שאותו עובד
במחלקה של שישים
מיליוןדברים
חולים ויש
לעשות לחולה.תבינו,
זה לא כמו שנכנסתם

תחנת אחיות

למוסך החליפו חלקוזהו

דיברת עםההוריםבאופןאישי?
"אני לאדיברתי איתםבאופןאישי ,אבלדיברו לפעמים לוקחזמן .יש
נגמר .זה אדם מבוגר וזה

איתם ואמרו שנלחמנו על התינוקת בצורה הכי

לו חום ולא עושים כלום

מקצועית שאפשר ובא כתב כותב בלי שום אבל לוקחהמוןבדיקות
עיתונאות? להבין מהמקורהחום .זה
מידעידיעה מצוצה מהאצבע .זאת
תנו קצת קרדיט למי שעובדכאן .ריצת האמוק

שמתרחשת כאן עכשיו לא קרתה פהשנים,

תהליכים ואנחנו עושים

את זהבמסירותרבה".

לא בנו שנים חדרי מיוןוניתוח כאלה ,מצאנו

תורמים,בוניםפגייה חדשה משוכללת עם 53
עמדות ,חדריהחייאהלפגים ,חדריםמיוחדים
להורים .איפה קרה כך בביתהחולים הזה? אז
בואותנוקרדיטלסנדלריםהאלה".
באשקלוניםשאומרים שמעברלמצוקה
אני נתקל

"גם הרופאים
נהנים מזה
וגם החולים"

ולעומס שקיימים בכל בתי ההולים בארץ ,הם

נתקלוכאן ביחס שלאנראהלהם,עובדיצוות לא
שירותיים איך אתה מנסהלהיפטר
מחייכים ,לא
מהמצב הזה?

"יש לנו המון חוליםשיוצאים מגדרםלהגיד
ובאדיבות .יחס לא טוב
איךטיפלו בהםבחיוך
לחולה ולמשפחות משגעאותי.זכותו שלחולה
ומשפחה לדעת מה מצב החולה ומהתוכנית
הטיפול בו .ישבתי לא אחת עם חולים מורכבים

מאוד והסברתי להםודיברתי איתם ומעצבן
שרופאים לא עושים את זה .זאת התנהגות לא

דוח הממונה על השכר
באוצר חשף משכורות
של מנהלי
גבוהות
ובכירים במשרד
מחלקות
הבריאותהציבור .אתה
מסתכל על זה וחושב
מידי?
שהרופאים שלך משתכריםיותר
ענייםבמיטות.אני רואהבראייהלאומית .בית
"אנחנו משתכרים את השכר הממשלתינקודה.
החולים החדש מאיים עלינו בעיקר בכוח אדם
מיומנותובבעליהתמחויות".
יש רופאים שמקבלים שכר גבוה לא רק על מיומן,באחיות
המשרה

שלהם אלא על קיצור תורים והרבה

מקובלת ,לאמוסרית ,לאאתית.אנחנועושים דברים שעושים מעבר.אני אראה לך משכורת מנסיםלפתות אתהעובדים שלך?
שלמנתחיםורופאים שמקבלים שכרגבוה שהוא "כן ,זה קורהואני שומע כבר על עובדים
סדנאותבעניין .זה קורה גם במקומות אחרים
וזה לא מנחם אותי .אנחנו עושים הכל כדי ראויים לוואנשיםאומרים
וואו .אבל הם עבדו שהודיעו עלהתפטרות .מבחינתחולים תהיה
ואני לא
תורים,ניתחו כלהלילה
היום,קיצרו
להאיר פנים ולשתף את המשפחות וכל תלונה כל
תקופה מסוימת שנרד ואז נעלה חזרה .גם שם
בנושא הזה נבדקת .אנחנו קוראים לרופאאליי מצדיק שכר כזה אבל בטח לאצריך להתעמר .יתמלאוהמיטות,ואיןואקוםברפואה.מבחינת
ומאמתים אותו עםהמתלונן כדי שישמע מה יש רופאים שעובדים תורנויות ארוכות ,עם חולים הכל יתמלא .אנחנו עושים כל מיני
הוא חושב עליו ושילמד .לפעמים אני עומד עם שלושים אלףברוטו בחודש זה הרבה? זה תת דבריםכדילעודד אתהצוותלהישארפה".
נעים .שכר ביחס למקבילים בעולם ולעבודה שהם
דמעות מולחולים קשיםשנתקלוביחס לא
וסיכויגבוה
זה לאמקובל.אנחנו משרתיםציבור.הציבור משקיעים .לפעמים אני גם רוצה להוסיף לרופא העירייה נמצאתבטלטלהפוליטית
לתפקידו .איך
חכםיותרויודעיותר אבל גם מפתחיותרציפיות כי התושבים פה רוצים את הרופאים הכיטובים .מאודשאיתמרשמעוני לאיחזור
באלימות" .איך אמשוך רופא מצוין שימשוך אחריו גם זה משפיע על הקשר שלכם עםהקהילה?
ממהשראוי ובשל זה גם הוא מתנהל
מתמחיםטובים? אזאני מציע לו גם שכר ,גם "אנחנו משרתים אתהקהילהואנשיהקהילה.
בפריפריה".
אגב אלימות ,ישנה אלימות כלפי הצוותים טכנולוגיהוגםעבודה
אנחנו נהנים מיחסים טובים עם העירייה וזה
ימשיך יהיה מי שיהיה ראשהעיר .אני לא
הרפואיים?
הפוליטית.
"נתקלנו באלימות מילולית וגםפיזית .מקרה אתה מאפשרלרופאים שלך לפתוחקליניקות מערבב אתעצמיבתהפוכותועשייה
פסולואפססובלנותאני מפנה למשטרה.הבעיה פרטיות?
אני רק רוצהשהעירייה תצליח ונעשה יחד
הקהילה".
היא לאומית וקשורה לעד כמה מערכת האכיפה "רופא על פי ההסכםהקיבוצי שנחתםבאוגוסט איתהרבותלמען
באמתמחמירים עםהתופעה .עד כמהלוקחים  1102קבעשרופאצריךלעבוד  04שעותבמשרתו
ומענישים על התנהגות ברברית כמו אוהדי ומה שהוא עושה בשעה 14זה
עניינו .הואיכול לסיום ,מה אתה רוצה למסור למי שקורא את
ביתר לה פמיליהוהגזענות ,עד כמה יכלאו ללכתלהצגה ,ללכתלישון וגם ללכת לאסותא הריאיוןהזה?
בחורי ישיבה שמרשים עצמם לתלות בובות ולנתח באופןפרטי .הרבה רופאיםביוזמת משרד "אני רוצהלהגיד לכולם חג פסח שמח .פסח
שלחיילים .עד כמה אנחנו כחברה ישראלית הבריאות נשארים ועובדים עוד .עלינו  0003הוא חג אביב ,חג של התחדשות .אני מבקש
וחינוכית .אנחנו
אלימות.אנחנורואים את זה גם בבית ניתוחים בשנים האחרונות .אנחנו מנתחים מהציבור ,גלו בגרות אזרחית
מוקיעים
חולים .מגיע הישראלי שהכל מגיע לו והוא לא תמורת תשלוםנוסף ,גםהרופאיםנהנים מזה מחנכים ילדים .תגלוסובלנות .תתלוננו
פראייר והוא מפעיל אלימות .אנחנו עד גבול וגםהחולים.אנחנו מבקשיםלרופאיםוהאחיות במנגנוניםשהוקמו לטובת זה.כלתלונה תענה
מסוים מגלים הבנה ,אבל שום דבר לא מצדיק לנתח גם בערב והם מקבלים בהתאם.קיצרנו
ותיבדקברצינות .אלתזלזלו בבית החולים אל
אלימותפיזיתומילולית .ננקוט ביד קשהונביא
אינפורמציהלציבורנאמן
הרבה מאוד ניתוחים כמוהרניות ,שקדים ,ירך תמהרולהקליד דיס
ועוד .משלמים להם יותר וככה קיצרנו תורים
שהולך ומתפתח ועובד קשה בשביל זה .אנחנו
משטרהומצידי שישבו במעצר כי אף אחד פה
לא זכאי שיתנהגו אליו ככה .אפשר לטעות ,וביתהחוליםעובדיותרוזה יפהמאוד.אנחנו עומדיםלצידכם בכל מצב,גם תחתטילים אז
הציבור".
להגיד טעית ,לשאולבנימוס .כך אני עושה גם מנתחים ככהלרווחת
בואותתנהגובכבוד לאנשיםכאן ,תנודוגמא
גםלילדכם .אלתקללו.כולנו ביחד נקדם
לאנשינו .מה אתה מצפה שיקרה במחלקה של
 06-05חולים שאין בה מקום? אני רוצה שיהיו בית החולים שהולך להיפתח באשדוד יפגע
לכולנו.
את ביתהחולים הזה שמאוד חשוב
חולים במסדרון? מישהו רוצה את זה? אנחנו בברזילי?
עלינו,
אני רוצהלהרגיע את הכותבת שכתבה
מטפלים בהם בכל זאת ,חלקם חולים מאוד "הדבר הטוב בביתהחולים החדשבאשדוד הוא אנחנו לאהולכיםלהזמין אותךלמסיבתסגירת
קשים שמגיעים ממוסדות אז מה אני לא אקח
אותם? המסדרונות הם דבר רע לחולים אבל

שיתווספו  003מיטותלאזור .הממוצע הארצי זה
מיטה לשניחולים ,אצלנו זה אחד לאלף .אנחנו

בית החולים זה לאיקרה .בית החולים הזהירוץ
קדימה ,הכל לטובת הטיפולבכם".

