עמוד 2

של

החזוו

חזי

באשדוד כדי להתחיל ולהתניע
בית החוליםברזילי כנראה היה צריך שיוקם בית חולים
או שאולי פשוט מדובר במדיניות של המנהל החדש ,ד״ר חזילוי כך או כך ,לאחרונה
שם חזון ונבנתה
החרדית
אססרסגיית פעילות תוך קריצה ליולדת
שנזוליק

j₪k

יוזמות
נוסח

חדד

האישור

rr$1ST$הל$1ST$לה־
המתוקשר
(והמיוחל)

rr
rr$2ND$הל $2ND$קמתו של ביתחולים
שרשרת
לתגובת
ולהזזתעניינים גם
ביתהחולים
במרכז הרפואי הוותיק מדרום
ברזילי.מילים כמו״חזון״ ו״אסטרטגיה״החלו
להישמע במסדרונות מוכי
הפלורוסנט ,כשעל
התוכניותלעתיד מופקד מנהל ביתהחולים
הטרי(יחסית) ,ד״ר חזילוי .בשבוע שעבר
הסתיים חלקה הראשון של מלאכת גיבוש
האסטרטגיה
הניהולית ,שבה שותפו נציגי כל
הסקטורים בבית
החולים.
במהלך העבודה ישבו קבוצות עבודה וניתחו
באשדוד

אתהמעלות

גרם

והחסרונות ,הסיכויים והסיכונים

במצבו של המוסד הרפואי בעתיד

הנראה
לעין.

כמו כן ,עסקו בניסוח חזון לביתהחוליםויע־
$TS1$ויעדים$TS1$

$ויעדים $DN2$מערכתיים לשנים
דים
ועדות שונות לכל
וערה אחראיתלדון בקידום יער אחר .בכניסות
לבנייני ביתהחולים מתנוסס על גבי מודעות
גדולות חזון ביתהחוליםוחולקו למחלקות
כרזות בנוסח דומה.״זהו חלק מעבודה מערב־
$TS1$מערבתית$TS1$
$מערבתית $DN2$ארוכה שבכוונתנו לקרם באמצעותה את
תית
ביתהחולים בשנים הקרובות״ ,נמסר מהנהלת
ברזילי.
בניסיון לשמר לא רק את התרמית אלא
גם את הפציינטים
הסקטוריאליים,פועלים
בהנהלת המרכז הרפואילשכנעיולדות מה־
$TS1$מהמגזר$TS1$
בשנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$
בברזילי.
$Dמהמגזר $DN2$החרדי ללדת
מגזר
רונות
$Dהאחרונות $DN2$יותר ויותריולדות חרדיות מעדיפות
להרחיק עד ביתהחוליםמעייני הישועה בבני
ברק ,המזוהה עםהקהילה .הכנסה כספית לא
מבוטלת נמנעתמברזילי בשל כך ,שכן בתי
חולים מקבלים מענק בגין כליולדת הבוחרת
הבאות .בנוסף ,מונו

אחד מהיעדים,

כאשר

כל

ברזילי.

דנו

באפשרות

־בנות מלונית

החלמה צילום:

גדי

ו]

קב

ללדת אצלם.

יולדות

במקום

חרדיות

הישועה
המזוהה

עם

מדובר

$TS1$החרדית$TS1$,
החר־
בהשתתפות נציגי העדה

דית,
$DN2$החרדית $DN2$,בעיקר אלו העוסקים

מעדיפות להרחיק
בית החולים מעייני
בבני

כנם

בהקשר דומה ,באחרונה נערך

ברק,

בדיון שוחחו נציגי העדה על השירות
$TS1$הרפואי$TS1$
הר־

הניתןלחרדים

בעיקר

נושאים

יותרליולדות

פוז,
$DN2$האשפוז $DN2$,הן

כספית לא מבוטלת
הנמנעת מברזילי

ובהשתתפות

ר״רלוי

עצמו.

פואי
$DN2$הרפואי$DN2$

הקהילה.

בהכנסה

מהערים בנפתאשקלון

בתחומי

הרפואה,

לצרכיהם .נידונו
בהתאם

הקשורים למתן מענה

טוב

מקרב העדה ,הן בתחום האש־
$TS1$האשפוז$TS1$,

בתחומי המזון

$TS1$בתחום$TS1$
בת־
ושמירת השבת והן

חום
$DN2$בתחום $DN2$התאמת משך האשפוזלצרכיהן ,לרבות
אפשרות להחלמה בבית
בנייתמלונית או מתן
החלמה.

