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ביקור נשיא המדינה  
 בברזילי

 ביקר ריבלין (רובי) ראובן המדינה נשיא
 מתנופת התרשם ,ברזילי הרפואי במרכז

  ומהאיכות מהמקצועיות ,החולים בית
 להודות כדי לכאן הגיע ובעיקר ,הרפואית
  :ברזילי של הפועם הלב ,לכם ולהצדיע
  ,אדמיניסטרציה צוותי ,האחיות ,הרופאים
 .הבריאות מקצועות וכל והמשק המנהלה

 
 

 2021ינואר ידיעון משפחת ברזילי  

ביקור חתן פרס  
 לכימיהנובל 

 ,2006 לשנת לכימיה נובל פרס חתן
 ר'רוג 'פרופ אמריקאי-היהודי המדען

  בזכות בנובל שזכה ,קורנברג דויד
  במרכז התחסן ,RNA-ה בנושא מחקריו
 RNA-ה חיסוני" :והכריז ברזילי הרפואי
  להעלים כדי בהם ויש ,יעילים ,בטוחים

 ."מהעולם המגפה את

   עיתונאים מסיבת
   הבריאות משרד בכירי במעמד

 החודש קיימה הבריאות משרד צמרת
  במרכז ייחודית עיתונאים מסיבת
 שר בהשתתפות ,ברזילי הרפואי

 ל"מנכ ,אדלשטיין (יואל) יולי הבריאות
  ,לוי חזי 'פרופ הבריאות משרד

  אש נחמן 'פרופ הקורונה פרויקטור
  שרון ר"ד הציבור בריאות שירותי וראש

  ביקרו ,האירוע במסגרת .פרייס-אלרעי
 במחלקות אש 'ופרופ אדלשטיין השר

 .הרפואי המרכז של הקורונה



 משכן חדש  
 כירורגית' למח
  גיל ר"ד בראשות ,הכירורגית המחלקה

  בבניין ,החדש למשכנה עברה ,אוחנה
 יוצאת ושירות מלונאות וברמת הממוגן

 מיטות 37 כוללת המחלקה .דופן
  חדשים טכנולוגי ואבזור ציוד ,אשפוז

 דופן יוצאי מלונאות ותנאי ,ומתקדמים
  ללא ,פרטי בחדר שניים עד מטופל –

 נמרץ טיפול חדר עם ,פרוזדור מיטות
 .מוגבר
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משכן חדש  
למחלקה  

 הנוירולוגית 
 בראשות ,החדשה הנוירולוגית המחלקה

 ,כפול מיטות מספר עם ,מילוא רוני ר"ד
  מוחי שבץ יחידת היתר בין כוללת

 מוח ניטור וחדרי מתקדם ציוד ,ייעודית
  הרפואי המרכז הצטרף בכך .אישיים
 .הנוירולוגיה למהפכת ברזילי

 החלפות מפרקים
 ירך מפרק החלפת ניתוח מקדם המרכז
 קליניות תוצאות עם - קדמית בגישה

  .מלא לתפקוד מהירה וחזרה מצוינות
  ,בעולם מובילה בטכניקה מדובר

 שמאפשרת ,דבי רונן 'פרופ בהובלת
   .המפרק של המכניקה של מלא שימור



בשורה לחולי  
 הגלאוקומה  

  ניתוחי לבצע החל ברזילי הרפואי המרכז
 ראשונה ,חדשנית בטכניקה גלאוקומה

 פולשנית פעולה במינימום ,בישראל מסוגה
  .לעין נקז או צינורית בהחדרת צורך וללא

  :הגלאוקומה שירות מנהלת ,לילך דרורי ר"ד
 פעולות במינימום הכרוך קצר ניתוח זהו"

  בעין בתפרים צורך ללא בעין פולשניות
  ."צינורית או נקז החדרת וללא

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרפאת פצעי עור
  לטיפול מקצועית רב מרפאה :בברזילי חדש

 פלסטיקה בשילוב - כרוניים עור בפצעי
 - תחומית הרב המרפאה .אורתופדי ושיקום
  מיכאל ר"ד ,עור רופא שביט ערן ר"ד בהובלת

  טליסמן רן ר"וד ,השיקום מרכז מנהל ורשבסקי
 תשלב - פלסטית לכירורגיה המחלקה מנהל

  חיי איכות את תשפר ,חדשניים טיפולים
 .מיותרים אשפוזים ותמנע ,המטופלים

משפצים את חדרי  
 הלידה

  חדרי לשיפוץ מכרז פרסמנו החודש
 המכרז .יולדות מועדון ולהקמת הלידה

  ההיבטים לכלל התייחסות כולל
 לידה חדרי בניית :הלידה שבתהליך
 דלפק החלפת ,חדשני בסטנדרט

 רפואיות גישות שילוב ,האחיות
 .יולדות מועדון והקמת חדשניות
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החיסון   ניסוי
  לקורונההישראלי 

 אלה בימים מבצע ברזילי הרפואי המרכז
  לקורונה חיסון פיתוח במסגרת ,מחקר

  הרפואי למרכז .הביולוגי המכון של
 להשתתף שרוצים מתנדבים דרושים

  אנשים – בלבד ואילך 56 מגיל ,בניסוי
 מחלות וללא בריאים ,בקורונה חלו שלא
 .משמעותיות רקע
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 מבצע חיסונים
 החל :קורונה נגד מתחסנים ברזילי עובדי
  ,חיסונים למבצע יצענו ,20.12.20 ',א מיום
  ברזילי מעובדי מרבית כבר להיום ונכון
  .מחוסנים כבר

 לילדי עובדיםחינוך 
 המרכז עובדי ילדי :המהודק הסגר בזמן גם

 ממסגרות ליהנות המשיכו ברזילי הרפואי
 להוריהם לאפשר כדי – עירוניות חינוך

  השמרטפיות את .חיים ולהציל להמשיך
  מנהל בהובלת ,אשקלון עיריית מפעילה

  מלאה בהתנדבות  פועלות והן ,החינוך
 .העובדים ילדי עבור עלות וללא
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  מצוינות
 הריאות ברפואת

  שסתומים :בישראל הראשונה בפעם
  קורונה חולה של בריאותיו הותקנו
 ואושפז מתמשך אוויר מדלף שסבל
  ,שי בר אמיר ר"ד .ברזילי הרפואי במרכז
 דלף זיהינו" :ריאות רפואת המערך מנהל
  חלף שלא ,בריאות משמעותי אוויר

 באופן לבודד הצלחנו .שמרני בטיפול
 החלטה וקיבלנו ,הדלף מקור את ברור

  הימנית לאונות שסתומים להחדיר
 ."והאמצעית העליונה
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 ן"ארתרגיל 
  חדרי לשיפוץ מכרז פרסמנו החודש
 המכרז .יולדות מועדון ולהקמת הלידה

  ההיבטים לכלל התייחסות כולל
 לידה חדרי בניית :הלידה שבתהליך
 דלפק החלפת ,חדשני בסטנדרט

 רפואיות גישות שילוב ,האחיות
 .יולדות מועדון והקמת חדשניות

 אקדמית מצוינות
 המרכז של לסיעוד לאקדמיה ברכות

  בין :ברזילי האוניברסיטאי הרפואי
  במודל ,הבריאות מערכת מצטייני

 לשנת הבריאות משרד של המצוינות
2019-2020. 
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תרופה ניסיונית  
 לקורונה

 טופל ,קשה במצב ,צעיר קורונה חולה
 הניסיונית התרופה באמצעות

  הרפואי המרכז .”אלוסטרה“ הישראלית
  ,ייחודי קליני במחקר משתתף ברזילי
  - החדשנית בתרופה ,מסוגו ראשון
 בחברת שפותחה תאית תרופה

 .תרפיוטיקס אנלייבקס הביוטכנולוגיה
  ,תאי טיפול על מבוססת התרופה
 - הניסוי של 'ב שלב הוא הנוכחי והניסוי

 פאזה ניסוי של מוצלח סיום לאחר
 .כרם עין הדסה החולים בבית ראשונה
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פסיכולוגיה  
שיקומית בשירות  

 מחלימי קורונה
  שיקומית תכנית השיק הרפואי המרכז
  קורונה מחלימי עבור ,וייחודית חדשה

  ,שינה קשיי ,רגשיות תגובות שחווים
  השירות .קוגניטיבית ירידה או הימנעויות

 ,פיזי - תחומי רב משיקום כחלק ניתן
  יום אשפוז במסגרת - ותפקודי רגשי

 .שיקומי
 פסיכולוגית תמיכה כולל המסלול

  מומחה ,אביב אור ידי על - מקצועית
  אורנה ר"ד .שיקומית בפסיכולוגיה

 :שיקומי יום אשפוז מנהלת ,רחמים
  לסייע מאוד יכול ומותאם נכון שיקום"

 מלא לתפקוד לחזור מקורונה למחלימים
 ."ומהיר


