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שרית רוזנבלום

ד״ר חזי לוי במתחם המהוגן" .זה היה כמו שיפוץ
בבית ,שנמשך הרבה מעבר למה שתכננת"

___
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בחודש הבא ,באיחור אלגנטי של ארבע
שנים מהמועד שבו אמור היה להיפתח
על פי התכנון המקורי ,ייחנך הדר המיון
הממוגן נגד טילים בבית החולים "בחילי"
באשקלון .קצת אחריו ,ייפתחו בהדרגה מהלקות נוס
פות שישוכנו בבניין החדש ,סך הכל שש קומות של בטון
מזוין ,שאמורות להגן על המאושפזים בתרחישי הקיצון
הקשים ביותר של מלחמה ,כולל לוחמה אטומית ,כימית
וביולוגית .אם עימות צבאי נוסף בדרום הוא בלתי נמנע,
רצוי שיידחה עד ספטמבר ,או לכל הפחות עד סוף פב
רואר .עד אז ,מתחייב המנכ״ל ,ד״ר חזי לוי ,יהיה מערך
החירום של בית החולים ערוך לכל צרה.
לקראת הדד־ליין הקרוב כבר מסיירים במקום בכירי
מערכת הבריאות ,כדי לעמוד מקרוב על הפלא החדש:
בניין שממוגן כולו ,מהמסד עד הטפחות ,כולל רחבת הכ
ניסה המיועדת לאמבולנסים ,נגד טילים  -ובחלקו נגד
פגיעה ישירה .במקום שוררת אווירה פעלתנית :פה מר
כיבים ,שם מתקנים ,כאן כבר מנקים .בית החולים כולו,

כך נראה ,משתתף בספירה לאחור לקראת טקס החנוכה
הרשמי ,שיתקיים בסוף פברואר במעמד ראש הממשלה.
"עבורי זו הגשמת חלום" ,אומר ר״ד לוי" .מפעל חיים.
כולי נרגש כל פעם שאני מסייר פה .במקום המחלקות
הישנות פתאום רואים בית חולים עם תשתיות מודרניות
וארכיטקטורה יפה ,שהחולים שלנו ובוודאי גם הצוות
המסור ראויים לה .הבאנו טכנולוגיות מהמתקדמות
ביותר בעולם ,גם ברנטגן וגם בחדרי הניתוח .אל האגף
הזה יצטרף בעתיד גם בניין השיקום החדש שנבנה בס
מוך ,שתהיה בו בריכה טיפולית גדולה ,והרי לך מהפכה.
הליכה של מאה מטר בלבה מהמיון הישן ,הקטן והרעוע,
מקפיצה אותנו עשרות שנות אור קדימה".

בניין חדש ,קברים עתיקים
הבניין החדש והממוגן של ברזילי יכלול  280מיטות
לשעת חירום ,חדרי מיון למיניהם ,כולל מיון ילדים,
חדרי טראומה ומכון דימות חדש ,כל אלה ישוכנו מתחת

לפני הקרקע .מעליהם יהיו מחלקות טיפול נמרץ ילדים
ונשימתי ,מחלקת ילדים חדשה ,שתי קומות של מהלקות
כירורגיות ועשרה חדרי ניתוח חדשים ,מבהיקים ומתו־
עשים ,שיוצרו באיטליה ומורכבים בארץ על ידי בנאים
איטלקים מומחים שהגיעו במיוחד לצורך הפינאלה של
הפרויקט .בהמשך ,טווה לוי את חזונו ,יעברו לפה גם מה
לקות "רגילות" ,כמו עיניים ואורולוגיה.
"הבניין הזה נולד משתי סיבות" ,הוא מסביר" .הרא
שונה והחשובה הייתה היעדר מיגון הכרחי בפונקציות
החשובות ביותר של בית החולים בזמן חירום וטראומה.
בעימותים קודמים נאלצנו לתמרן כדי שבית החולים
ימשיך לפעול ,אבל זה לא תקין .אין תחליף ליכו
לת להכיל את כל הפצועים והחולים בזמן עימות ,תוך
כדי שאתה מגן עליהם ועל הצוות שמטפל בהם .הסי
בה השנייה הייתה הצורך לחדש תשתיות כל כך ישנות
ומיושנות ,שכבר לא התאימו למאה הנוכחית .הבניין
החדש ייתן לנו הזדמנות הוגנת לטפל בתושבים כמו
שצריך גם בשגרה".

