מנכ"ל המרכז הרפואי 'ברזילי' ד"ר חזי לוי:
"אצלנו מטפלים בכל יולדת כאילו היא בת יחידה"
יולדות חרדיות רבות בחרו באחרונה ללדת במרכז הרפואי ברזילי באשקלון  lלאחרונה
שופצו ושודרגו חדרי הלידה וכל יולדת זוכה בין היתר לאמבטיה ושירותים צמודים  lגם
התנאים ההלכתיים סודרו ובמחלקה נעשים כל המאמצים להעניק תחושה חמה וביתית
תחושת חדשנות ורעננות קיימת בחדרי
הלידה ובמחלקת היולדות במרכז הרפואי
'ברזילי' באשקלון .באחרונה עברו חדרי
הלידה שיפוצים נרחבים והם אובזרו במיטב
הציוד הרפואי החדיש – דבר ששדרג את
איכות השירות הניתן ליולדות ,וזאת לצד
צוות אנשי המקצוע המאיישים דרך קבע
את חדרי הלידה במרכז הרפואי ברזילי.
דגש רב ניתן על פרטיותה של היולדת.
בכל אחד מחדרי הלידה ישנו חדר אמבטיה
ושירותים אישיים דבר המעניק ליולדות
פרטיות ושירות ברמה גבוהה.
על השירות המקצועי מספר לנו מנכ"ל
המרכז הרפואי 'ברזילי' ד"ר חזי לוי" :במרכז
הרפואי ברזילי ישנו חופש בחירה ליולדות.
הצוות המקצועי בראשות המיילדת המנוסה
ענת אליאסי בקיא בכל השיטות על
מעלותיהן השונות ומעניקים חופש בחירה
ליולדות להחליט על מה שמתאים להן".
כל המיילדות בברזילי הוכשרו לשמש
כתומכות לידה ובנוסף מעניקים בברזילי
הדרכה לקראת ואחרי .בברזילי ניתנת
האפשרות ליולדת להחליט מהי שיטת
הביות המתאימה לה ועל פי פועל הצוות
במחלקה .היולדות המבקשות ביות מלא,
יקבלו את התינוק לחדרם כל העת ,ואילו
היולדות המבקשות ביות חלקי יקבלו את
התינוק לחמש שעות ביממה בלבד על מנת
שתוכלנה לנוח ולאגור כוחות.

את המערך מנהל פרופ' אייל ענתבי
שנחשב לאיש מקצוע בתחומו כשאת
היחידה לסיכון מנהל ד"ר סמיון שנהב
כשהצוות מלווה לקראת הלידה את היולדות
ומתאים את המעקב והטיפול עד ללידה
מוצלחת בעזרת ה' .בברזילי נעשים מירב
המאמצים הרפואיים להימנע מניתוחים,
בפרט לנשים החרדיות בעלות משפחות
ברוכות ילדים.
מחלקת הפגיה בברזילי אף היא מקצועית
במיוחד ובה פועל טיפול נמרץ פגים .רק
לאחרונה ,מספרים בברזילי ,נולדו תאומים
בשבוע  ,26דבר שיכול חלילה להיות בסיכון
גבוה ,אולם הצוות המקצועי בפגיה של
ברזילי היה השליח הנאמן להעניק את מגוון
הטיפולים המקצועי והמתקדם והודות לכך
שרדו התאומים על אף הלידה המוקדמת
כל כך.
דגש רב ניתן במרכז הרפואי ברזילי
להתאים את הטיפול והשירות אף ליולדות
החרדיות .במהלך השיפוצים הנרחבים
בחדרי הלידה סודרו הסידורים המתאימים
על מנת להתאים את המקום לדרישות
ההלכה והותקנו בו דלתות שבת ומגוון
פתרונות נוספים לשמירה על ההלכה
בשבת .בנוסף ישנה הנחיה שאין לחייב
על מגוון פעולות רחב את חתימת היולדת
בשבת אלא רק במוצאי השבת ,ובמחלקת
היולדות אויש חדר האוכל והמטבח בפלטות

על מנת לחמם את האוכל לקראת השבת
ליולדת ולבני משפחתה כאשר האוכל
המוגש בו הינו כשר למהדרין.
בברזילי נעשים מאמצים לשכן את
היולדות החרדיות בחדרים משותפים בשבת
על מנת להעניק להם בשבת את ההרגשה
השבתית הנאותה.
בסמוך לברזילי מארחת משפחת לרר
את משפחות היולדות ומעניקה להם אירוח
מלא בחינם ובתנאים גבוהים.
היולדות אף יכולות לבחור להישאר ליום
נוסף באשפוז במחלקת היולדות ולחילופין
להתארח ליום על חשבון המרכז הרפואי
בבתי ההחלמה בטלז סטון או בבני ברק.
מנכ"ל המרכז הרפואי ברזילי ד"ר
חזי לוי" :אנחנו מעניקים ליולדות טיפול
מקצועי בכל התחומים .החל מהשמירה למי
שזקוקה לקראת הלידה ,דרך הכנה ללידה,
עבור בלידה עצמה במגוון שיטות לבחירת
היולדת וכלה באשפוז תוך תמיכה רחבה".
ד"ר חזי לוי מוסיף ומספר "המרכז
הרפואי ברזילי מעסיק רב על מנת לענות על
צרכי הקהילה החרדית בכל שעות היממה.
אנו עושים את כל המאמצים לאפשר תנאים
נאותים בגשמיות ואף ברוחניות על פי
מסורת ישראל וכל זה הופך את חדרי הלידה
ומחלקת היולדות בפרט ובית החולים בכלל,
למקום אוהד חם ומשפחתי .אצלנו מטפלים
בכל יולדת כאילו היא בת יחידה".

