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עמוד 6

ד״ר תזי לוי
צי

במשרדו
וםדוד

וי

"משום מה
החברה
פחות
דתכלת

על החולים
האלה"

 JVfאת ד״ר חזילוי
מצבה של המחלקה הפסי־
$TS1$הפסיכיאטרית$TS1$
זה
שאותה הוא
$DN2$הפסיכיאטרית $DN2$בביתהחוליםברזילי
כיאטרית
מנהל .המחלקה מיושנת מאור ,חללהטיפול
בעיסוק שלהמטופלים אינו ממוגן,ואפילו
החדרים במחלקה צרים מדי
הפתחים של
מתאימים למיטות מודרניות .כשד״ר
ולא
מחפש בתקציב ביתהחולים דרכי מימון
לוי
לשיפור המקום ,הוא לא ממש מוצא משהו כי
הוא צריך
עורלפני ההחלטה לשפץ מחלקה
לבחורלעתים בין קניית אוכללביןניקיון,

בית החולים ברזילי ד״ר חזי יוי
מנכ'׳
rr 1UN
1:1
המחלקה 1UDn
מען
במיוחד
התרמה
התרבות בעיר
בהיכל
¥/ rawranייערך ב־  14יו
יזם

זאת

אחר

ובתקציב

המו ת־

הרפואי

יש

בשנה

באשקלון

האחרונה

ערב

הח¥/וב

שכןלפעמים
זה

האחד

בא על

חשבון השני .ככה

כשצריך להסתמך על תקציבממשלתי.
לוי ,גם ראש העיר אשקלון
בדומה לד״ר

איתמר שמעוני סבור כי מקור הבעיה במ־
$TS1$במרינה$TS1$

רינה
$DN2$במרינה$DN2$

נמצאה

משהו

שמדאיג

במיוחד

והואפועל כדי לשנות

את

התפיסה

שלה בי הוא יודע שאם הואמעוניין להראות
עירמוצלחת ,אז הוא זקוק לצדה גם לבית
שבאש־
$TS1$שבאשקלון$TS1$
חוליםמוצלח .״הנתון החמור הוא
תושבים יש מיטה אחת.
000,1
$DN2$שבאשקלון $DN2$על כל
קלון
ברמב״ם בחיפה יש מיטה אחת על כל 250
תושבים פי ארבע מיטות יותר .ישלנו בעיה
מאת דוד לוי
בתפיסה של הממשלה את ביתהחולים וזה

nnv/DN

ראויה

מימון

Y^1wn

החיוני

ראיון
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קשה יותר .הזמנתי אלי השבוע
האוצר ושוחחנו

על

כך ,ואני

את סגן

שר

חותם

על

לא

להירתם
ולסייע

להביא יותר חמלה ואמפתיהלחולים הללו
שחלקםחולים מוכיגורל ,חלקם אףחולים
על רקע בל
בכירים פהבעיר״ ,אמרשמעוני.
ההתרחשויות כאן באזור עם
להבדיל מבתיחוליםגדולים במרכז דוג־
$TS1$דוגמת$TS1$
מה
משום
הנלוות.
לחררות
התגובות
לעתים
איכילוב ותל השומר ,ביתהחולים
מת
$DN2$דוגמת$DN2$
החברה מסתכלת פחות עלהחוליםהאלה״,
ברזילי
סובל מקושי בגיוס תרומות .זה לא סוד שק־
$TS1$שקשה$TS1$
לוי.
אומר ד״ר
$DN2$שקשה $DN2$למשוך תורמים לבתיחולים בפריפריה
שה
להביא לפה

בפרסום.

המשימה שלי

יזמים ואני מאמין

היא

שנרכז יזמים

גיוס טייקון

שירים

מהונו.״לפעמים

את

אני

ביתהחולים

ויתרום

אומר ימים יגידו ,אז

הסכמיםלהרחיב
טייקון ואנחנו
בית
החולים״.
עובדים עלזה״.
בלית ברירההמנב״ל ד״רלוי פונהלתו־
$TS1$לתורמים$TS1$
האפ ניפיתם לפנות לקרנותולגופים
$Dלתורמים $DN2$שיפתחו את הלב ואת הארנק וחלקם
רמים
שהוא
שאמר
פילנתרופיים אולבעל הון
עושים זאת ,אבל בעיקר כשמדובר במחל־
$TS1$במחלקות$TS1$
לא תורם בגלל שזאת פריפריה?
ההתרמה
ערב
יוזמת
במחלקות $DN2$אחרות" .הרבה יותר סקסי לתרום למ־
$TS1$למחלקה$TS1$
קות
אף על פי שהגיוני שהמצב יהיה הפוך .״נוח
הרבה יותר לאנשים לתרום לבתי החולים
לאור זאת החליט ד״רלוי לקחת דווקא
למחלקה $DN2$כמו מחלקת
חלקה
״לחם חוקו של ביתחוליםומנהל בית חו־
$TS1$חולים$TS1$
הילדים״ ,אומר השבוע
$DN2$חולים $DN2$שהוא כל הזמן פונהלכולם .לא רק אני.
לים
את אותה המחלקהולשים אותה במרכזו של הגדולים במרכז מאשר לבוא לפה ולתרום
לוי ,״אבל אנחנו רוצים להביא תרומות
ד״ר
המשא־
$TS1$המשאבים$TS1$
ככה אנחנו גדלים במדינתישראל.
למטרות אחרות כמו איזה מכשיר לבדיקת
ערב ההתרמה שיתקיים ב־ 14ליולי בהיכל
כדי לשפר אתהטיפול באותם מסכנים ומו־
$TS1$ומוכי$TS1$
$DN2$המשאבים$DN2$לפיתוחמוגבלים מאוד .אז התורמים לא
בים
ההתרמה ישתתפו שרת
$ומוכי $DN2$גורל שהםחולים פסיכיאטריים״ .וד״ר
כי
לב ,או ציור כלשהולטיפול בפגיםוילדים
התרבותבעיר .בערב
אומרים׳מכיוון שזאת פריפריה לאתורמים׳.
לוי.
ודברים מהסוגהזה״ ,אומר ר״ר
משרדה פרופ׳
הבריאות יעל גרמן ,מנכ״ל
לוי צודק מפני שבדרך כלל אותםחולים
אבל יש כל מיני תשובות כמו׳ההנהלה תש־
$TS1$תשקול'$TS1$,
מבנה
ראש המוסר לשעבר דני יתום,
רוני גמזו,
אז מדו הפינוי שנראהבברזילי
פסיכיאטרית הם חולים
באותה מחלקה
$DN2$תשקול' $DN2$,ואחר כך מסרבים .חלק תורמים וחלק
כדוגמת מגדל האשפוז ע״ש אריפון?
ראש העיר איתמר שמעוני וכמובן תורמים
קול',
נשכחים ,כאלה שהחברה מעדיפה להתעלם
תורמים יפה וזה מספיק למכשור כזה או אחר.
לצערי .אנחנוקיבלנו
״הסיכוי קלוש מאוד
פוטנציאליים.
שתרמו בעבר ותורמים
מקיומם .״אי אפשר רקלהגיד שביתהחולים
אבל זאת לא התרומה של סבן שבנה את המ־
$TS1$המגדלים$TS1$
תרומה יפה מאוד מקרן מסוימת שכל הכ־
$TS1$הכסף$TS1$
שמעוני מצדו מבטיח לעשות כל שביכו־
$TS1$שביכולתו$TS1$
נראה כל כך לא טוב כי השירות פה נהדר.
$DN2$המגדלים $DN2$בסורוקה ,זאת לא התרומה של ארי־
$TS1$אריסון$TS1$
גדלים
$DN2$הכסף $DN2$שם הושקעלבניית חדרי ניתוח חדישים
סף
יכולתו ,אבל
אז בסדר ,הצוות עושה כמיטב
$DN2$שביכולתו $DN2$להצלחת הערב.״לערב הזה אני הולך
לתו
אדלסון .אלה לא התרומות
$DN2$אריסון $DN2$או שלשלדון
סון
מצאה מקור
וממוגנים ,דבר שהממשלה לא
להירתם בכל הכוח .אני אזמין יזמים ואת־
$TS1$ואתקשר$TS1$
ומהררישות
מהשירות
חלקאינטגרלי היום
ענקיות״ ,אומר ר״ר
שיש לתל השומר שהן
לנו .אבל אין ספק ששיעור הת־
$TS1$התרומות$TS1$
כספי לתת
לקבלנים .הםיקבלו ממני
$DN2$ואתקשר $DN2$באופן אישי
קשר
הלגיטימיות של החולה זה גם מתןמלונאות
לוי ומסביר ,״העבודה מול תורמים רגישה
$DN2$התרומות$DN2$לפריפריה קטן הרבה יותר מהמרכז,
רומות
שמכבדת אותו ,את פרטיותו ואת שהייתו טלפון ,ואנחנו נעשה הכל כדי להרים את
מאוד ולא פשוטה .אנחנו לא חיים בתקופת
ולכאורה לארם המיושב זה נראהכאילו מת־
$TS1$מתקיים$TS1$
המחלקה הזאת .יהיה פה ערב יפה .כבר זימ־
$TS1$זימנתי$TS1$
פה
גם אם הוא חולה פסיכיאטרי .ישלנו
קיים
$DN2$זימנתי $DN2$עוד ישיבה כדילהכין אתהיכל התרבות
נתי
שיש
$DN2$מתקיים$DN2$תהליךהפוך״.
מחלקה מיושנת פה ואנחנו סבורים
כרי שהערב הזה יהיהמוצלח .אנחנוהולכים
מקום לשפץ ולשפר את המחלקה הזאת כרי
שמעוני רומז השבוע כי הוא כברעומל על
את העיר עד שירחיבו

את

גם כאןבעניין בית
החולים,
יגידו .יש סיכוי שיגיע לפה

אני אומר ימים

אין

ספק

ששיעור
התרומות

לפריפריה
הרבה
יותר
מהמרכז,

ולכאורה
לאדם
המיושב זה

נראה כאילו
מתקיים

תהליך הפוך״
ד״ר חזי לוי
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fl

דייר חזי לוי

ואיתמר

in

ע\מעווי מרו^
צילום

דוד

מועדףואפילו

למחלקה
אביעוז

מטפל פיזית כתורמים ובמש־
$TS1$ובמשפחותיהם$TS1$,

$DN2$ובמשפחותיהם $DN2$,או כפי
פחותיהם,

שברבש

סיפר:״אני לקחתי

מלחמת ששת הימים שבה היהודיםבעולם
אני־ עובד
$DN2$כיסא$DN2$גלגלים
סא
חשבו שישראל הולכת להישמרוכולם רצו
בשביל בית
כלום״.
לא הם ,לא היה פה
ותרמו מבגדים ועד סכומי עתק .היום יש־
$TS1$ישראל$TS1$
החולים
ראל
יכולות ומדי־
$TS1$ומדינה$TS1$
$DN2$ישראל $DN2$נתפסת כמדינה חזקה עם
ד״רלוי ,בטח קראה .את הראיון עם
ואני אזחל
מתקדמת והיום להביא את התרומות ,גם
נה
$DN2$ומדינה$DN2$
שאתה לא מת־
$TS1$מתחנו?$TS1$
פרופ׳ ברכש.יבול להיות
ואני אלך
$DN2$מתחנו? $DN2$מספיק לתורמים?
מהיהודים החמים ,זה קשה הרבה יותר ומו־
$TS1$ומורכב $TS1$חנו?
לתורמים
״אני ר״ר חזילוי ,מנב״ל ביתהחולים
$DN2$ומורכב $DN2$יותר .צריך לספר סיפור אמיתיולנהל
רכב
אבקש
ואני
דיון אמיתי וזה לא פשוט ,התרומותהגדולות ברזילי ,עושה זאת ללא בושה וללא נקיפות
מהם ואני
מצפון כי אני עושה זאתלמען הציבור .בש־
$TS1$בשביל$TS1$
הגדולים .לתו־
$TS1$לתורם$TS1$
נוטות ללכת לבתיהחולים
אותם
אזמין
ביל
$DN2$לתורם $DN2$הממוצע נוח הרבה יותר עם בנייןשלדון
רם
$DN2$בשביל $DN2$עצמי לא אבקש עשר אגורות .אני עו־
$TS1$עובר$TS1$
אראה
ואני
בר
במרכז תל אביב מאשר בניין פהבאשקלון,
$DN2$עובר $DN2$בשביל ביתהחולים ואני אזחל ואניאלר
להם את
לתורמים ואני אבקש מהם ואני אזמין אותם
לצערי ,כי אם יש ביתחולים שזקוק
וזאת
בית החולים
ואני אראה להם את ביתהחולים ואספר להם
לתרומה הזאת אז זה פה״.
ואספר להם
את הסיפור .אני אראה להם עם מה בית החו־
$TS1$החולים$TS1$
שמעוני אומר השבוע ל״כאן דרום״ כי
את הסיפור״
ד״רווזילוי
לים
לתורמים ,ומצדו הוא ית־
$TS1$יתחיל$TS1$
הוא לא יחכה רק
$DN2$החולים$DN2$ברזילי מתמודד גם בשעת חירום על
$DN2$יתחיל$DN2$לפעוללגיוס תרומות באמצעות חברי
חיל
ידי צוות מסור ונאמן ,שגם מסכן את עצמו
ועוזב אתילדיו תחת קסאמים כדי לבוא
המועצה .״אני החלטתי שהיציאות שלי ושל
כל משלחת לחו״ל
תצטרכנה לכלול פרק ולעבוד פה .אני אעשה את זה כי זאת הדרך
החולים .לא מחכה
לעזור לבית
היחידה שלי
של עזרה לביתהחולים .בכלקהילה ,בכל
לי תקציבגדול ,וזאת לא המצאה שלנו ולא
מקום ,יביאו  100אלף מפה ו־  50אלף משם.
של מדינתישראל ,בכלהעולם בונים דברים
אני רוצה שחברי המועצה יביאו גם תוצאות.
דומים על בסיס תרומות וגם אני ובית החו־
$TS1$החולים$TS1$
כל מי שייצא תהיה לו משימה ,וגם כשאני
לים
לסייע בגיוס תרו־
$TS1$תרומות$TS1$
אצא תהיהלי משימה וזה
$DN2$החולים$DN2$והנהלת ביתהחולים נמשיךלהילחם על
הנתחשלנו בתרומות״.
$DN2$תרומות$DN2$לבית
מות
החולים״.
לוי ,כאשר מדובר
להיום ,מגלה ר״ר
נבון
בשנה טובה מאוד ,נתח התרומות מגיע לכש־
$TS1$לכשבעה$TS1$
״עיני יא צרה ,ווו יי ישראל
$DN2$לכשבעה $DN2$עד שמונה אחוזים מתקציב הפיתוח של
זכאים לקדמה"
בעה
בית
החולים ,בזמן שבבתיהחולים במרכז זה
לפני כמה שבועות התראיין מנכ״ל בית
ברכש
איכילוב פרופ׳ גבי
החולים
לעיתון
גם את סמי עופר וגם את תד אריסון על כי־
$TS1$כיסא$TS1$

לבדיקה״ ,והסביר ,״אם
מבריקה

״הארץ״

ושם

סיפר

כיצד הוא מעניק יחם
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הניידים .אנחנו

משתדלים לשלוט

באותם

חולים בהיבט של לבוש
יעורר תשומת לב של אנשי האבטחה .אבל
אי אפשרלהגביל את התנועה בכלל של מי
מסוים

בדי

שזה

מגיע לכ־  20אחוז ואף יותר.״עיני לא
חולי ישראל זכאיםלקדמה.כולנו
שאין סיבה רפואיתלהגביל אתתנועתו״,
שישלנו מערכת בריאות טובה ,ישלנו ידע,
אומר ד״רלוי בצורה
ישלנו אוניברסיטאות טובות ,אבל איןלנו
גלויה.
הסגנון הפתוח הזה שבו מדבריםעל הכלולא
טכנולוגיות.
מספיק השקעה בפיתוח ,בקניית
מנסים להכחישולהסתתר הוא חלק מתהליך
מקורות התקציבהרגילים של בתיהחולים
המיתוגהכולל שעובר ביתהחולים
גדולים עם יותר
לא מספיקים .יש בתיחולים
ברזילי מאז
כניסתו של ר״רלוי לתפקידלפני כשנתיים.
תקציבים ויותר תרומות ויש בתיחולים פרי־
$TS1$פריפריאליים$TS1$.
לירי ביטוי גם במקרה שבו נפטר פג
העניין בא
$DN2$פריפריאליים $DN2$.אכן ,אנחנונלחמים על כל אגורה
פריאליים.
שתגיע לפה כתרומה גם אם אני קונה איתה
בביתהחולים וגם כאשר רופאים ניתחו בטעות
המטופל.
אתהרגל הלא נכונה של
מכשירי הנשמה או מכשירי הרדמהלחדרי
הניתוח ,ממוגרףלגלות סרטן שד בצורה יותר
״אני מקפיד על שקיפות.לעולם לא אע־
$TS1$אעמוד$TS1$
מוד
מתקדמת
$DN2$אעמוד $DN2$מולך ואכחיש ,אניאתנצל ,אגיד שטעי־
$TS1$שטעינו$TS1$
וטכנולוגית ,או אקו לב לעשות
$DN2$שטעינו $DN2$ואגיד שאנחנו חוקרים כי אני רוצהלהיות
נו
בדיקות לב בצורה לא חודרנית .מול התקציב
שלי אני יושב וחושבלפעמים איזה תרופות
ארגון אמין שבודק את עצמו כל הזמן ,יודע
לקנות ואיזהלא ,כמהלנקות וכמהלא.בשביל
להסיק את המסקנותולהשתפר .לכן עמדתי
מולכם ואמרתי שניתחנו אתהרגל הלא נכו־
$TS1$נכונה$TS1$.
הדברים אלה אנחנו צריכים תרומות ,אני אע־
$TS1$אעשה$TS1$
$DN2$נכונה$DN2$.בלילפחד .גם אמרתי באותה נשימה מה
נה.
בעולםבלי שום בושה ,כמו
$DN2$אעשה $DN2$הכל ואסתובב
שה
שאמר ברבש .אם צריךלהתחנף ,אני אתחנף.
עשינו ומה תיחקרנו כדי שזה לא יקרה עוד
פעם וזה החלק הקשה ,ואנחנו שם והצוות
ולמה אני מרשהלעצמילעשות את זה? כי זה
שם .ישלנו צוות מסור מאוד ,מקצועי מאור,
לטובתהחולים .זה לטובת השירותולטובת
האנשים שמגיע להם לקבל שירות רפואי הוגן
שותףלדרך ,בכל התחומיםובכל המקצועות.
לוי.
זה לא תהליך של יום אחר״ ,אומר ר״ר
והגון ,מתקדםומקצועי ,ואעשה הכל לתת
כחלק מהניסיון לשנות את התודעה של
להם .זאת הנקודה ,זה פשוטמאוד״.
ברזילי ,מנ־
$TS1$מנכ״ל$TS1$
הציבור בנוגע לבית החולים
כ״ל
מדבדים־  7yהכ
$DN2$מנכ״ל $DN2$בית החולים החל להתמקד בעיקר
בעניין פניות הציבור .בחלק מהפניות שמגי־
$TS1$שמגיעות$TS1$
כידוע ,בשבוע שעבר אירע בביתהחולים
$DN2$שמגיעות $DN2$לביתהחולים הוא מטפל באופן אישי.
מקרה חמור :מטופל יום במחלקה הפסי־
$TS1$הפסיכיאטרית$TS1$
עות
״איילת הדוברת עושה זאת במקצועיות ואני
מאושפזת מהמחלקה .המ־
$TS1$המטופל$TS1$
$DN2$הפסיכיאטרית $DN2$אנס
כיאטרית
היא
בפניה.
את
מוריד
בית
בחניית
רכבו
בתוך
זאת
ממונה
טופל
הכובע
$DN2$המטופל $DN2$עשה
על
החולים .ייאמרלזכותו של בית החולים
הטיפול בפניותוחלקן היאאפילו מעבירה
ולשמוע .אני
אלי כדי להיפגש עם האנשים
לייפות את המ־
$TS1$המקרה$TS1$,
ושל ד״רלוי שהם לא ניסו
צרה,

אומרים

$DN2$המקרה $DN2$,אלא התייצבו והסבירו מה קרה שם.
יודעלברור
קרה,
תיים
$DN2$המערכתיים $DN2$שבאמת צריך לטפל בהם,ולה
״זה אירוע מצער ,ומיד לאחר שנודעעליו
$TS1$מתוקף$TS1$
מתו־
החוכמה להביא לי את הדברים האלו
נקטנו בכל ההליכים כדילעזור לתפוס
הטיפול שהיא עושה מכלהלב .כך צריך
אותו ואז לטפל בנפגעתולבדוק אותה מיד
להתקדםולחולל את השינוי בתודעה של
כרי למצוא עדויות לתקיפה במקום מק־
$TS1$מקצועי$TS1$
המטופל ושל הציבור ,ואנחנו בדרך לשם״,
$DN2$מקצועי $DN2$שעוסק רק בזה .זה מצער מאור אבל
צועי
במחלקה
דיר תזי לוי
לוי.
מסכם ד״ר
אי אפשר לשלוט בתנועה של כלהחולים
אביעוז
צילום דוד

מתוכן את הנושאים המערכ־
$TS1$המערכתיים$TS1$
יש את

החלטתי

אני

שהיציאות

שלי ושל
כל
משלחת
לחו״ל
תצטרכנה

לכלול
פרק של
עזרה

לבית

החולים .בכל
קהילה ,בכל
מקום ,יביאו
100

אלף

מפה ו־ 50

אלף

משם"
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