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   ZOOMהטקס התקיים ב

 המרכז  בשיתוף הנהלת 

 בשידור ישיר ממשרדו  

 חזי לוי' של פרופ
 

 :בתמונות מלמעלה למטה

 

 ויקי אבוטבול' גב

 ד"מלראחות 

 

 דיניןמר ויטלי 

 שינוע

 

 נובוחוטקור גלינה "ד

 'סגנית מנהל פנימית ד

 

 שבע לויבת 

 השירות הסוציאלי

 

 

 

 

טקס חלוקת תעודות  

 מצטייני רבעון
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 מבצע חיסון רביעי לקורונה

 מרפאת קורונה  
 לעובדי המרכז ובני משפחותיהם

 :  פעילות מרפאת בדיקות קורונהשעות 
 מרפאת בדיקת קורונה תפעל בימים  

 חמישי   –ראשון 

 .  15:00 – 8:00השעות בין 

 :  הבדיקות שמבוצעות במרפאה

לעובדי בית החולים ללא  אנטיגן 

אנטיגן לבני בנות זוג וילדי  , תשלום

ואנטיגן    PCR , העובדים בתשלום

 .ל בתשלום"ליוצאים לחו
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 חלוקת עוגות בשיתוף הנהלת המרכז ומערך המזון

שהתמודדו עם עומס התחלואה הגובר בשל , כאות הוקרה לצוותי בית החולים

 התפרצות גוברת של חולי קורונה בחודשים האחרונים   
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 המשפחה יום 
 ברזילי הרפואי במרכז

   המשפחה ליום אתכם לברך ברצוני

  בבית ומגוונים רבים במקצועות עובדים אנו

  שצברנו והניסיון הידע את ומקדישים החולים

  משעות רבות שעות במשך החולים לטובת

 .היממה

  עם התמודדנו ,בפרט האחרונות בשנתיים

 לצד לחיות מהצוותים ונדרש הקורונה אתגר

  וגם ,עצמי סיכון תוך בחולים ולטפל הקורונה

  עם ,בבית בבידוד נמצאים עובדים 175 כעת

 .במחלה הדבקות בשל ,המשפחה

 בלי להתקיים יכול היה לא ,למעלה הנאמר כל

  זוג בנות/בני ,שלנו הורים ,שלנו המשפחות

  למשפחות להודות המקום זה והילדים שלנו

 לב מקרב

  לנו נותנים אתם .כולנו עבור והבית הבסיס אתם

  שבחרנו החיים מציל בעיסוק לעסוק הכוח את

 .מהבית וחגים שבתות ,רבות שעות ולהיעדר

  בריאים ,שמחים להיות ושנמשיך לכם תודה

  המשפחה בני עם יחד ,רב סיפוק ובעלי
 .האהובים

 ,שלכם
 חזי לוי' פרופ

 מנהל המרכז הרפואי
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 הרופא יום 
 ברזילי הרפואי במרכז

 

 :ה/הרופא יום לכבוד בברכה ,הרפואי המרכז מנהל ,לוי חזי ׳פרופ

 ,חבריי הרופאות והרופאים של משפחת ברזילי
 יום הרופאה והרופא בישראל הוא הזדמנות נוספת להביע תודה והערכה

 על הערכיות והמסירות, המחוייבותעל , על המקצועיות חסרת הפשרות
 .הצלת חיים -ועל לילות וימים של דבקות במשימה הכי נאצלת שיש 

ובשנה החולפת הלב של כולנו  , היא שליחות, אולי יותר מכל, רפואה

שנוספה לרפואת השגרה  , התמלא גאווה נוכח מאבקכם בקורונה
 .והחירום

 !תודה לכולכם ואנו מחבקים אתכם ביום חגכם
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 "קירות מדברים"פרויקט 
העוסק בחיזוק  , ״אבן ישראל לתת מהלב״החליט ארגון  ,בינואר 11-יום הרופא שחל בלרגל 

כדי להעלות את המורל של כל השוהים  " קירות מדברים"להפיק את פרויקט , אוכלוסיות נזקקות ברחבי הארץ

וזאת מתוך צורך  , בני משפחותיהם והצוות הרפואי, במחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי ברזילי ובכלל זה החולים
 .ר נטלה בילינסון ובשיתוף קרן המחקר"שעלה במהלך חשיבה משותפת עם מנהלת המחלקה ד

מנהלת  , בטקס חגיגי שהתקיים בבית החולים בשבוע שעבר במעמד המשנה לראש העיר אשקלון מישל בוסקילה

הסירו המכובדים את הלוט מעל שלט  , ח והצוותים הרפואיים"נציגי הנהלת ביה, ר נטלה בלינסון"המחלקה ד

ההוקרה והודו לנציגי הארגון על התרומה יקרת הערך והיוזמה המרגשת לקשט את הקירות החשופים בתמונות  
 .נפש ומרוממיהמעבירות מסרים מעודדים 

  
 

 

 

'  הלך לעולמו פרופ, 77בגיל 

לשעבר מנהל  , ברוכיןאברהם 
 .היחידה לכירורגיה פלסטית



   2022פברואר   -ינואר ידיעון משפחת ברזילי   ?בברזילי

 

ספרייה  " מועדון שיר"

 ל  "ז' אג'להנצחת שיר חג

  ,ל"ז' אג'פעילות להנצחתה של שיר חגבמסגרת 
,  ומשפחתה, מירה והרצל –עליה אמונים הוריה 

נתרמה ספרייה על שמה למרחב החינוכי ״שקד״ 

שיר  : ברזיליבמחלקת הילדים במרכז הרפואי 

(  10.3.1994) ד"ז באדר תשנ"נולדה ביום כ

בכורה של  אחות . במושב עזריה הסמוך לרמלה

 .  פז ואגם, בר

תושבת מעלה  , התגייסה שיר 13.12.2012-ב

,  היא שירתה בחיל המודיעין. ל"לצה, אדומים

הצוערת  . יצאה לקורס קצינים 2016ולקראת סוף 

בטבת ' שיר נפלה בפיגוע חבלני בירושלים ביום י

בטיילת ארמון  , בפיגוע(. 8.1.2017) ז"תשע

תרומת  . בנפלה 23שיר הייתה בת , הנציב

הינו חלק , הספרייה למרחב החינוכי שקד

ממיזמים רבים לזכרה הכוללים גם חלוקת מזון  

חשוב לנו  “. לנזקקים שמקיימת עמותת שיר

שיר  “, אמרו בני המשפחה, "להמשיך את דרכה

הייתה ילדה של נתינה ואנו מרגישים שזו שליחות 

לקחת חלק בהנצחתה  שמחנו . ”שהשאירה לנו

על  ' אג'חגואנחנו מודים מקרב הלב למשפחת 

 .  תרומתם

 .זכרה ברוךיהי 
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  מאוזנים שאינם גלאוקומה לחולי המיועד ,הניתוח

  לישראל כעת והגיע בעולם מבוצע ,תרופתית

  תחום מנהלת ,דרורי  לילך ר"ד י"ע ,ברזילי ח"ולביה

  בעיניים הלחץ עולה גלאוקומה בחולי" הגלאוקומה

  אנו בניתוח .עיני התוך הנוזל בניקוז מבעיה כתוצאה
   PRESERFLO) שנקראת) זעירה צינורית משתילים

  התוך והלחץ הצינורית דרך מתנקז הנוזל ,העין לתוך

  ,מילימטר 8.5 שאורכה ,הצינורית .יורד עיני

  ניתן ולא בה מרגיש לא שהמטופל כך מושתלת

  זעיר גלאוקומה ניתוח זהו ."הניתוח לאחר לראותה

  ופעולות שלבים פחות ,קצר ניתוח ,כלומר .פולשני

  לניתוחי ובהשוואה העין ברקמות פולשניות

  ,(פולשניים זעירים שאינם) הוותיקים הגלאוקומה

     .יותר נמוך הסיבוכים שיעור
 

  בהרדמה דרורי לילך ר"ד י"ע מתבצע הניתוח

  .שעות 'מס לאחר לביתו משתחרר והמטופל מקומית

  הטיפול את מפסיקים המטופלים ,הניתוח לאחר

  הניתוח .לגלאוקומה הכרוני הקבוע התרופתי

  את ומשחרר החיים באיכות עלייה מאפשר

  תרופתי שבטיפול הלוואי מתופעות המטופלים

 .בעיניים ממושך

 חדש שירות לאחרונה חנכה הפה לרפואת היחידה
   .הכרתית סדציה תחת שיניים טיפולי למתן וייחודי
 היחידה רופאי ידי על ניתנים הסדציה שירותי

  מיכאלי אלי ר"ד של שבניהולו ,הפה לרפואת

   .כירורגי יום באישפוז הניתוח בחדרי ומבוצעים

  או דנטאלית מחרדה לסובלים  מוצע זה שירות

  לעבור יכולים ושאינם מוגבר הקאה מרפלקס

  ניתן זו בדרך .רגילה במסגרת שיניים טיפולי

  שיניים טיפולי למתן וזמין מידי מענה לספק

 שהיו הארוכים ההמתנה זמני קיצור תוך ,דחופים

  טיפולי למתן מתווספת זו פעילות .היום עד נהוגים

  שמתקיימת ,וסדציה כללית הרדמה תחת השיניים

  הפעולה לשיתוף הודות,רבות שנים מזה במוסדנו
   .והמרדימים היחידה רופאי בין
 בראשותו החולים בית להנהלת להודות המקום זה

  כירורגי יום אישפוז ולצוות לוי חזי 'פרופ של

  לסייע נרתמו אשר ,שלמן מיכאל ר"ד של בניהולו

  התמיכה מעטפת את וסיפקו השירות בהקמת
   .להצלחתו הנדרשת

  

 !ניתוח גלאוקומה חדש בישראל

 לרפואת הפהביחידה  סדציהטיפולי שיניים תחת 



   2022פברואר   -ינואר ידיעון משפחת ברזילי   ?בברזילי

  הרפואי במרכז חדש

  הדמייה מכשיר :ברזילי
 !O-Arm - מיימדי תלת

  מתקדם מכשיר הגיע בברזילי הניתוח לחדרי
 .הניתוח בזמן CT ביצוע המאפשר ,וחדשני

  המשפר ,מיימדי ותלת מיימדי דו מכשיר זהו

  הניתוח בזמן בהחלטות הדיוק רמת את

  .חוזרים לניתוחים הסיכוי את ומפחית

  שדרה עמוד ניתוחי לטובת נרכש המכשיר

  אונקולוגיים - אורטו ניתוחים וכן מורכבים

  תוך ניווט מכשיר עם בשילוב .דם וכלי

  את מדוייקת בצורה לבצע מאפשר ,ניתוחי

  הניתוח ואמצעי המשתלים הכנסת תהליך

  הניתוח את הופך בו השימוש .המתכתיים

  יותר ובטוח המנתח עבור יותר ויעיל לפשוט

 .המנותח עבור

מרפאת   -בברזילי יחודי

 מחלימי קורונה  
  הטיפול והמשכיות שלנו למטופלים מהמחויבות כחלק

  מחלימי מרפאת פועלת ,קורונה בשל שחרור אחרי

  של בניהולו ,ריאות לרפואת במערך ייחודית קורונה

 .ונד אורי ר"ד
  מפתחים  COVID-19 -ב הנדבקים מרבית כידוע

  ריאות מדלקת הסובלים מחלימים יש אך ,קלה מחלה

  וטיפול באשפוז וצורך בדם בחמצן לירידה המובילה

  סובלים האשפוז לאחר בקורונה המחלימים .תרופתי
  כאבי וכוללת POST-COVID הנקראת מתסמונת

  רוח מצב ,מפרקים כאבי ,שינה הפרעות ,שרירים

  ובעיקר ,בריכוז הפרעות ,ממושכת תשישות ,ירוד

 .הריאות בתפקודי ופגיעה נשימה קוצר

  במערך ,ריאתית פגיעה של הגבוהה השכיחות בשל

  הוקמה ברזילי הרפואי המרכז של ריאות לרפואת

  של בניהולה קורונה מחלימי מרפאת וחצי שנה לפני

  החולים המרפאה במסגרת .ברסלבסקי אנה ר"ד

  מבצעים ,ת\מומחה ריאות ת\רופא ידי על נבדקים

  חזה צילומי של הערכה עוברים ,סרולוגית בדיקה

  נשימה תפקודי בדיקת ועוברים עדכניים לב ואקו

  ריאתי נזק נגרם האם להעריך מנת על מלאים

  חומרת את להעריך וכן החריפה המחלה במהלך

  טיפול ניתן בבדיקה לממצאים בהתאם .הנזק

  בתחומים טיפול או לבירור הפניות המשך ,מתאים

  פ"וע ,פסיכולוגיה ,פיזיותרפיה ,שיקום - השונים

  ראומטולוג ,קרדיולוג כגון נוספים למומחים הצורך

 .הניתן ככל טווח ארוך נזק למנוע ,בהתאם ונוירולוג

  למחלימים וטיפול שירות לתת וגאים שמחים אנו

 .לכך זקוקים אשר

-08: לתיאום ניתן ליצור קשר עם המרפאה 

6745465  ,08-6746302 
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 מקרי שכיחות על המחקר תוצאות

   הקורונה בתקופת ירך צוואר שברי
  במרכז האורתופדית המחלקה מנהל ,לובובסקי עומרי ר"ד

   :ברזילי הרפואי

 ניתוחים) הרפואית הפעילות על השפיע החמישי הגל"

 .החולים בית של (אמבולטוריים ושירותים אלקטיביים

  הרבים למטופלים שירות ולתת להמשיך הרצון בין נעים אנחנו

  הקיים הגדול העומס לבין ,רפואי וטיפול לניתוח שממתינים

  ,הקורונה במחלקות הרפואיים הצוותים על החולים בבית

   .הילדים ובמחלקת הכירורגי באשכול ,הפנימיות במחלקות

  ,במחלקות המסורים הצוותים על גדולה בהערכה מסתכל אני

  המורכבים בחולים ומטפלים קשה בעבודה שמתמידים

 .להם שזקוקים
  את BMC musculoskeletal disorder – ב פירסמנו ,לאחרונה

  אצלנו ,ירך צוואר שברי של השכיחות על המחקר תוצאות

  הראשונה הקורונה שנת במהלך במבוגרים ,החולים בבית

  לדוח קישור להלן) למגיפה שקדמו השנים 10ל בהשוואה
   s1186.10org/.doi//:https/2-05016-022-12891 הממצאים

  צוואר בשברי ירידה ובין הסגרים תקופת בין התאמה מצאנו

  יש הנוכחית שבתקופה נדמה ,שלנו לממצאים בניגוד.ירך

  שנזקקים ירך צוואר שברי עם מטופלים של רבות פניות

  כבר יודעים אבל ,מסיכומים רחוקים אנחנו אמנם .לניתוח

  הפונים לקהילת טוב שירות ולתת להמשיך שהיכולת עכשיו

  בכירים ,אחיות ,מתמחים של גדול מאמץ של תוצאה הוא

 !"במלאכה המתמידים לכל תודה.מסורה תפעולית ומעטפת

המרכז הרפואי  

ברזילי מתחדש  
 MRIבמכשיר 

מהמובילים  

בעולם של  

 !חברת פיליפס
המכשיר יאפשר  

ביצועים מהירים  

 .ואיכותיים יותר

חניכת המכשיר  

-מתוכננת ל

13/03/2022. 
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הקמת מכון גסטרו חדיש ומרווח שיכלול חידושים וטכנולוגיות  

 מהמתקדמות ביותר בעולם

בימים אלו אנו שוקדים על הרחבת מכון המטולוגיה חדש מתוך מטרה  

להמשיך ולשפר את איכות והיקף הטיפול המוצע וכן לספק שירות  
 .הן בשלבי האשפוז והן בשלב האמבולטורי, חדשני ועדכני לקהילה

 הבנייה בעיצומה
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ר איריס  "ס האקדמי לסיעוד בברזילי מקדם בברכה את ד"סגל ביה
 .ס"שהחלה את תפקידה כמנהלת ביה RN, PhD, נשיא-לייבוביץ

שנים בתחום -נשיא הינה בעלת ניסיון מקצועי רב-ד״ר איריס לייבוביץ

בעלת (. ברזילי, שיבא, סורוקה, בילינסון)המחקרי וניהולי , הקליני

,  מטעם החוג לסיעוד, בהצטיינות BA, MA, PhD -שלושה תארים בסיעוד

למחקרים   CRAאביב ומוסמכת -הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל

 .קליניים

רכש  , עבדה כמרכזת תחום בכירה למחקר וחדשנות 2017משנת 

במרכז הרפואי ברזילי והינה חברה , ולוגיסטיקה בהנהלת הסיעוד

ר פורום המחקר והחדשנות  "שימשה כיו. בוועדת הלסינקי המוסדית

 .בסיעוד והינה חברה פעילה בפורום המחקר והחדשנות הארצי בסיעוד

נשיא הינה אחות מובילה בארץ ובעולם בתחום המחלה -ר לייבוביץ"ד

תורשתית   באנגיואדמההנדירה וחברה בוועדת המומחים העולמי 
(Hereditary Angioedema .)  פרסמה מאמרים רבים בעיתונות

 .ל"המקצועית בארץ ובחו

ס האקדמי שם למטרה את פיתוח החדשנות והאוריינות  "סגל ביה

לקדם מצוינות  . דיגיטלית כחלק אינטגרלי מתוכניות הלימודים בסיעוד

לפתח תשתית מחקרית בסיעוד כמנוף  , ומנהיגות עתידית בסיעוד

 .  וכבסיס לעשייה סיעודית מקצועית ומיטבית

 

ברכות לרחל חכם מורה ומרכזת מדעי הסיעוד לרגל פרישתה לגמלאות  

רחל החלה . חינוך והכשרת דורות האחיות והאחים, שנות עשייה 30לאחר 

את דרכה בעולם החינוך וההכשרה במחלקה הכירורגית ולאחר מכן 

ס בחטיבת החינוך הארצית והייתה "היא ייצגה את ביה. באורתופדית

הובילה פרויקטים מקדמים  . הסיעוד מינהלשותפה בוועדות מקצועיות של 

תרמה . קידום הישגי לומדים, מסלולי התעודה הבדואית: כגון, וייחודים

ס  "סגל ביה. ס"תמשיך תתנדב בביה. רבות לגיבוש הסגל ולהווי החברתי

 .מוקיר תודה והערכה רבה ומאחלים לה המשך הצלחה

 חדשות האקדמיה לסיעוד ברזילי

.  ס האקדמי לסיעוד בברזילי"את לימודיו בביה, 1.3.2022-שהחל ב 9/24בהצלחה למסלול הסבת אקדמיים 

 .  יוספה גבאי ורותי באלינט: מרכזות הקורס הן. סטודנטים מתארים שונים 53במסלול לומדים 
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 זרקא סלמאן' הקורונה פרופ פרויקטורביקור 

 ביקור פיקוד העורף

 מבקרים


