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במסיבת עיתונאים להצגת המהפכה במרכז הרפואי 'ברזילי' הוצגה בשורה ליולדות:

"האמהות יזכו לאירוח 
חינם בבית החלמה"
במסיבת עיתונאים לתקשורת החרדית הציג מנכ"ל המרכז הרפואי 'ברזילי' הד"ר חזי לוי את 
החדשנות ביחס ובשרות לחולים וליולדות שומרי המצוות  • היולדות יזכו ליחס אישי, הסעה 
חינם מביתם, אירוח ללילה בבתי ההחלמה בב"ב או בטלז סטון לצד חדרי לידה משודרגים 

וחדישים • הוקם פורום רפואה חרדי ושומרי המצוות יזכו לפתרונות הלכתיים בשבתות, חדר 
אוכל משותף למשפחות, אירוח מלווים בשבתות ובחגים ומגוון שירותים נוספים • שיפוצים 

נערכו במחלקות בית החולים והוכנס ציוד חדשני ומתקדם לצד בכירי הרופאים בישראל 

מסיבת עיתונאים שקיים המרכז הרפואי ב
השיפורים  נחשפו  'ברזילי' באשקלון 
המשמעותיים במחלקות בית החולים 

בדגש על מחלקת היולדות הפעילה.
חשיבות רבה ראה הד"ר חזי לוי בהידוק 
הקשר עם האוכלוסייה החרדית בדרום, ועם כניסתו 
לתפקיד ביקש להקים את פורום הרפואה החרדי 
ובו חברים מיטב עסקני הרפואה החרדים בדרום, 
ותפקידם יהיה להעלות בפני הנהלת המרכז הרפואי 
את הדרישות העולות בציבור שומרי המצוות, הן 
בפן הגשמי וברמת השירות הנדרשת והן בפן הרוחני 

בליבון נושאי הלכה וצניעות.
בחדרי הלידה מצויים עתה בשיאו של שיפוץ 
שמחדש את חדרי הלידה וממצב אותם כחדרי הלידה 
מודרניים המכילים ציוד חדשני ומבטיחים נוחיות 

ליולדת ולמלוויה.
מנכ"ל המרכז הרפואי הד"ר חזי לוי הציג את 
השירותים והשיפורים במסיבת העיתונאים ובין 
היתר חשף את השירות החדש בבית החולים שבו 
תוכלנה היולדות להגיע מבתיהם בערי הדרום לבית 
החולים במונית שתמומן בידי המרכז הרפואי. לאחר 
הלידה תוכל כל יולדת שתבחר בכך לקבל אירוח 
ליום לאם וליילוד באחד מבתי ההחלמה ליולדות 
בבני ברק או בטלז סטון על חשבון בית החולים, ובכך 
לשפר את ההתאוששות מהלידה לצד ליווי רפואי 
לאם וליילוד. כחלק מהחזון להעניק יחס אישי לכל 
מטופל, מתאפשר ביות חלקי או מלא כפי רצונה של 

כל יולדת.
במרכז הרפואי הוחלט לנהוג על פי כללי ההלכה 
כאשר המכשור האלקטרוני מאושר לשימוש בשבת 
על פי מכון צומת. הדלתות החשמליות מותאמות 
לשומרי השבת, הלחצנים המשרתים את המאושפזים 
בקריאה לאחות מאושרים אף הם לשימוש בשבת 
וכך המייחמים, הפלטות וכל הציוד הנדרש. בכניסה 
לפגיה הוצבה עבור שומרי השבת דלת נפרדת שאינה 

חשמלית.
מאושפזים שנדרשים לשהות במרכז הרפואי 
'ברזילי' בשבתות ובחגים ייהנו מערכה מיוחדת 
לשבת הכוללת את האוכל השבתי הביתי ואת כל 
צרכי השבת, כן הוסדר חדר אוכל למשפחות שיוכלו 

לסעוד עם המאושפזים מבני משפחתם.
מלווים של המאושפזים שמבקשים לשהות לצד בני 
משפחתם בשבתות ובחגים ייהנו מאירוח מלא בדירת 
האירוח של משפחת לרר הנושקת לגדר בית החולים, 
ובה חדרים אישיים מטופחים לצד כל סעודות השבת 

ברוח נדיבה וללא תשלום.
לצד השיפורים בחדרי הלידה ובמחלקת היולדות 
הוחלט על שיפורים בכל מחלקות בית החולים, כאשר 
מכשור רפואי חדש ומתקדם הוכנס לשימוש בכל 
המחלקות לצד השיפוץ החזותי ואף העמדת עמדות 
מידע אלקטרוניות על מנת להקל על ההתמצאות 

במרחב המרכז הרפואי.
לרגל החידושים במרכז הרפואי, בדגש על הבשורה 
ליולדות ובהקמת פורום הרפואה החרדי בדרום ביקר 
מנכ"ל המרכז הרפואי הד"ר חזי לוי במעונם של מרנן 
ורבנן האדמו"רים והרבנים בדרום והתברך מפיהם 

על פעילותו.
במסיבת העיתונאים אמר מנכ"ל המרכז הרפואי: 
"ברכותיהם של גדולי התורה חיממו את ליבי והם 
להיות  בפעילות בתקווה  אותי להמשיך  עודדו 

שליחים נאמנים".
לעיתונאים הוצגו מגוון השיפורים בכל מחלקות 

המרכז הרפואי וביניהם הטיפול החדשני באמצעות 
אבלציה וצריבה של אזורים בלב המעוררים הפרעות 

בקצב הלב עד כדי סכנת חיים.
מנהל היחידה לכירוגיית פה ולסת הד"ר עודד 
נחליאלי הציג בפני הנוכחים את הייחודיות של 
היחידה שנמנית על היחידות המובילות בישראל 

בתחום כירוגיית פה ולסת.
כלי  נציגי  ערכו  העיתונאים  מסיבת  בתום 
התקשורת סיור במחלקות בית החולים והתרשמו 
מקרוב אחר השינויים עליהם דווחו בידי הנהלת 

'ברזילי'.



)אירוחיזנו"האמהות

החלמה"בביתחינם
אתלויחזיהד״ר'ברזילי׳הרפואיהמרכזמנכ״להציגהחרדיתלתקשורתעיתונאיםבמסיבת

הסעהאישי,ליחסיזכו-היולדותהמצוותהחדשנותביחסובשרותלחוליםוליולדותשומרי

משודרגיםלידהחדרילצדסטוןבסלזאובב״בההחלמהבבתללילהאירוחמביתם,חינם

חדרבשבתות,הלכתייםלפתרונותיזכוהמצוותושומריחרדירפואהפורוםהוקםוחדישים

שיפוציםנוספיםשירותיםומגווןובחגיםבשבתותמלוויםאירוחלמשפחות,משותףאוכל

בישראלהרופאיםבכירילצדומתקדםחדשניציודוהוכנסהחוליםבמחלקותביתנערכו

nr!rcrהרפואיהמרכזשקייםעיתונאיםמסיבת

השיפוריםנחשפובאשקלון׳ברזילי׳

החוליםביתבמחלקותהמשמעותיים

הפעילה.היולדותמחלקתעלבדגש

בהידוקלויחזיהד״רראהרבהחשיבות■■■

כניסתוועםבדרום,החרדיתהאוכלוסייהעםהקשר

החרדיהרפואהפורוםאתלהקיםביקשלתפקיד

בדרום,החרדיםהרפואהעסקנימיטבחבריםובו

הרפואיהמרכזהנהלתבפנילהעלותיהיהותפקידם

הןהמצוות,שומריכציבורהעולותהדרישותאת

הרוחניבפןוהןהנדרשתהשירותוברמתהגשמיבפן

וצניעות.הלכהנושאיבליבון

שיפוץשלבשיאועתהמצוייםהלידהבחדרי

הלירהכחדריאותםוממצבהלירהתדריאתשמחדש

נוחיותומבטיחיםחדשניציורהמכיליםמודרניים

ולמלוויה.ליולדת

אתהציגלויחזיהד״רהרפואיהמרכזמנכי׳ל

וביןהעיתונאיםבמסיבתוהשיפוריםהשירותים

שבוהחוליםבביתהחדשהשירותאתחשףהיתר

לביתהדרוםבערימבתיהםלהגיעהיולדותתוכלנה

לאחרהרפואי.המרכזביד־שתמומןבמוניתהחולים

אירוחלקבלבכךשתבחריולדתכלתוכלהלירה

ליולדותההחלמהמבת־באחרוליילודלאםליום

ובכךהחולים,ביתחשבוןעלמטוןבטלזאוברקבבני

רפואיליווילצרמהלידהההתאוששותאתלשפר

לכלאישייחסלהעניקמהחזוןכחלקוליילוד.לאם

שלרצונהכפימלאאוחלקיביותמתאפשרמטופל,

יולדת.כל

ההלכהכלליפיעללנהוגהוחלטהרפואינמרכז

בשבתלשימושמאושרהאלקטרוניהמכשורכאשר

מותאמותהחשמליותהדלתותצומת.מכוןפיעל

המאושפזיםאתהמשרתיםהלחצניםהשבת,לשומרי

בשבתלשימושהםאףמאושריםלאחותבקריאה

בכניסההנדרש.הציורוכלהפלטותהמייחמים,וכך

שאינהנפרדתדלתהשבתשומריעבורהוצבהלפגיה

חשמלית.

הרפואיבמרכזלשהותשנדרשיםמאושפזים

מיוחדתמערכהייהנוובחגיםבשבתות׳ברזילי׳

כלואתהביתיהשבתיהאוכלאתהכוללתלשבת

שיוכלולמשפחותאוכלחררהוסדרכןהשבת,צרכי

משפחתם.מבניהמאושפזיםעםלסעוד

בנילצדלשהותשמבקשיםהמאושפזיםשלמלווים

בדירתמלאמאירוחייהנוובחגיםבשבתותמשפחתם

החולים,ביתלגררהנושקתלדרמשפחתשלהאירוח

השבתסעודותכללצדמטופחיםאישייםהדריםובה

תשלום.וללאנדיבהברוח

היולדותובמחלקתהלידהבחדריהשיפוריםלצר

כאשרהחולים,ביתמחלקותבכלשיפוריםעלהוחלט

בכללשימושהוכנסומתקדםחדשרפואימכשור

עמדותהעמדתואףהחזותיהשיפוץלצרהמחלקות

ההתמצאותעללהקלמנתעלאלקטרוניותמידע

הרפואי.המרכזבמרחב

הכשירהעלבדגשהרפואי,במרכזהחידושיםלרגל

ביקרבררוםהחרדיהרפואהפורוםובהקמתליולדות

מרנןשלבמעונםלויחזיהר״רהרפואיהמרכזמנכ״ל

מפיהםוהתברךבדרוםוהרבניםהארמו״ריםורבנן

פעילותו.על

הרפואי:המרכזמנכ״לאמרהעיתונאיםבמסיבת

והםליביאתחיממוהתורהגדולישל״ברכותיהם

להיותבתקווהבפעילותלהמשיךאותיעודדו

נאמנים״.שליחים

מחלקותבכלהשיפוריםמגיחהוצגולעיתונאים

באמצעותהחדשניהטיפולוביניהםהרפואיהמרכז

הפרעותהמעורריםבלבאזוריםשלוצריבהאבלציה

חיים.סכנתכדיעדהלבבקצב

עודדהר״רולסתפהלכירוגייתהיחידהמנהל

שלהייחודיותאתהנוכחיםבפניהציגנחליאלי

בישראלהמובילותהיהירותעלשנמניתהיחידה

ולסת,פהכירוגייתבתחום

כלינציגיערכוהעיתונאיםמסיבתבתום

והתרשמוהחוליטכיתבמחלקותסיורהתקשורת

הנהלתבירידווחועליהקהשינוייטאחרמקרוב

׳בחילי׳.
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'ברזילי'הרפואיurnriלנזנב״לאשדודורבניאדנוו״רי

החרדי:הרפואהפורוםהקמתלאור

הרפואיבמרכזהטיפולאתלקבליבחרווודאיאשדוד"תושבי

והצניעות"ההלבהבבללישמתחשב

הד״ר'ברזילי'הרפואיהמרכזמנכ״לערךרושםרבביקור

מנתעלאעודודבעירהתורהגדולישלבמעונםלויחזי

לביתהמשותףהפורוםהקמתלרגלברכתםאתלקבל

המהפכהולרגלבדרוםהחרדייםהרפואהועסקניהחולים

החוליםבביתהאחרונהבשנההמתחוללתהגדולה

בעתלויחזיהד״רהכריזעליההחרדי,הציבורלטובת

בכלהחרדיהציבורעםומיטבהלתפקידכניסתו

המחלקות.

אצלובהםבאשדודהתורהגדוליבבתיביקרההמשלחת

גרוסדודשמואלרביהגאוןמפיטסבורג,האדמו״רכ״ק

אבוחצירא.יקותיאלרביוהאדמו״רגורחסידישלרבם

פורוםבחברימלווהשהגיעלויחזיהד״רהחוליםביתמנכ״לעמדברזיליהרפואיהמרכזמטעםהמשלחתבראש

ר'בברזילי,הקהילהקשרימנהלפלדשלמהר'ובהםוהחסדהרפואהכעסקניהמשמשיםבדרוםהחרדיהרפואה

ביתדוברתקידרא.הגב'מרכזתהפורוםלרר.אתאברהםר'ר׳משהגרינבוים,אברהםבלושטייןר׳טפירו,מישל

התולים.

ומרפאמזורלהביאהברוכההיוזמהעללויחזיהד״רברזיליהרפואיהמרכזמנכ״לאתבחוםבירכוהתורהגדולי

הטיפולאתלקבליבחרווודאיאשדוד"תושביכיואמרווהמצוותהתורהשומריציבורבצרכיהתחשבותתוך

והצניעות".ההלכהבכללישמתחשבהרפואיבמרכז

החוליםביתמנכ״ללתפקידכניסתומאזהענייניםהשתלשלותאתהרבניםבפנילויחזיהד״רגוללהביקורבמהלך

המרכזמנכ״לצייןכןוהצניעות,ההלכהכלליעלבהקפדההמצוות,שומרילציבורמהפכהלחוללהחלטתוואת

יקירםאתמלוותאשרמשפחותשבתמידיהמארחתלרר,משפחתשלהייחודיתהאורחיםהכנסתאתהרפואי

המלך.כידהשבתובארוחותבלינהבלבביותאותםמארחתלררכשמשפחתהמאושפז,

יכוליםשבהםבבעיותלדוןמנתעלקרובותלעיתים'ברזילי'הרפואיבמרכזיתכנסשהוקםהחרדיהרפואהפורום

הניאותים.הפתרונותאתולמצואהרפואה,טיפוליבמסגרתבהםלהיתקלומצוותתורהשומרי

הרפואיבמרכזלשהותיוכלהחרדיהמטופלכיההבנהלאורב׳ברזילי'להתאשפזבוחריםהחרדיהמגזרמבנירבים

לצרכיו.מלאההבנהקיימתכיבידיעה

אתלכנסב׳ברזילי'הוחלטהדרוםעריושארמלאכיקריתגת,קריתבאשדוד,החרדיותהקהילותהתפתחותעם

הפרקכשעלהמצוות,שומריהמטופליםעםטוייטיבוההחלטותאתלקבלעגולשולחןוסביבהייחודיהפורום

הקרובה.בתקופהכברהחרדיתלקהילההשירותאתשיקדמונושאיםמספר

טוביכאשרלשדרותועדאשדודמאזורהארץבדרוםהתושביםאלפימאותאתמשרת'ברזילי'הרפואיהמרכז

ביותר.הגבוהיםבסטנדרטיםוהיעילהמקצועיהטיפולאתמעניקיםהחוליםבביתהמועסקיםהרופאים

זרועותיואתופותחהמאושפזיםלכללותומכתחמהסביבהלהעניקרוצההחוליםשביתהדגישלויחזיד״ר

טיפוליםנדרשיםבהןבמקריםוהןהלידה,לאחרוהחלמהלידותכגוןשמחיםבמאורעותהןהחרדיתלאוכלוסיה

מקצועית.ומיומנותמורכבים

החולים.בביתהמתרחשעלוללמודעימולהיפגששניאותועלולרבניםלאדמו״ריםהודהלוי,חזיד״ר
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':'בתילהרפואיהמרכזלמנכ״לאשדודוובניאדמו״וי

בבללישמתחשברפואיבמרבזטיפוללקבליעדיפואשדוד״תושבי

והצניעות"ההלכה

יתכנסהחרדיהרפואה״פורוםלוי:חזיד״ראשדודורבניאדמו״ריאצלהפורוםבחברימלווהכשהואלויחזיד״רהמרכזמנכ״להתברך׳ברזילי׳הרפואיבמרכזהחרדיהרפואהפורוםהקמתלתל

ברזילי״הרפואיבמרכזוהמצוותהתורהלשומריהניתןהשירותאתלייעלמנתעלקרובותלעיתים

אינויפלזאינויפוז

הד״ר׳ברזילי׳הרפואיהמרכזמנכ״לערךרושםרבביקור

אתלקבלמנתעלאשדודבעירהתורהגדולישלבמעונםלויחזי

הרפואהועסקניהחוליםלביתהמשותףהפורוםהקמתלרגלברכתם

האחרונהבשנההמתחוללתהגדולההמהפכהולרגלבדרוםהחרדיים

לויחזיהד״רהכריזעליההחרדי,הציבורלטובתהחוליםבבית

המחלקות.בכלהחרדיהציבורעםומיטבהלתפקידכניסתובעת

כ״קאצלובהםבאשדודהתורהגדוליבבתיביקרההמשלחת

חסידישלרבםגרוסדודשמואלרביהגאוןמפיטסבורג,האדמו״ר

אבוחצירא.יקותיאלרביוהאדמו״רגור

ביתמנכ״לעמדברזיליהרפואיהמרכזמטעםהמשלחתבראש

החרדיהרפואהפורוםבחברימלווהשהגיעלויחזיהד״רהחולים

פלדשלמהובהםוהחסדהרפואהכעסקניהמשמשיםבדרום

בלושטייןאברהםר׳טפירו,מישלר׳בברזילי,הקהילהקשרימנהל

קידרא.הגב׳מרכזתהפורוםאתלרהאברהםר׳גרינבוים,ר׳משה

החולים.ביתדוברת

הד״רברזיליהרפואיהמרכזמנכ״לאתבחוםבירכוהתורהגדולי

התחשבותתוךומרפאמזורלהביאהברוכההיוזמהעללויחזי

אשדוד״תושביכיואמרווהמצוותהתורהשומריציבורבצרכי

בכללישמתחשבהרפואיבמרכזהטיפולאתלקבליבחרווודאי

והצניעות״.ההלכה

השתלשלותאתהרבניםבפנילויחזיהד״רגוללהביקורבמהלך

לחוללהחלטתוואתהחוליםביתמנכ״ללתפקידכניסתומאזהעניינים

והצניעות,ההלכהכלליעלבהקפדההמצוות,שומרילציבורמהפכה

שלהייחודיתהאורחיםהכנסתאתהרפואיהמרכזמנכ״לצייןכן

יקירםאתמלוותאשרמשפחותשבתמידיהמארחתלרר,משפחת

ובארוחותבלינהבלבביותאותםמארחתלררכשמשפחתהמאושפז,

המלך.כידהשבת

׳ברזילי׳הרפואיבמרכזיתכנסשהוקםהחרדיהרפואהפורום

תורהשומרייכוליםשבהםבבעיותלדוןמנתעלקרובותלעיתים

הפתרונותאתולמצואהרפואה,טיפוליבמסגרתבהםלהיתקלומצוות

הניאותים.

בדרוםהתושביםאלפימאותאתמשרת׳ברזילי׳הרפואיהמרכז

המועסקיםהרופאיםטוביכאשרלשדרותועדאשדודמאזורהאר

בסטנדרטיםוהיעילהמקצועיהטיפולאתמעניקיםהחוליםבבית

ביותר.הגבוהים

חמהסביבהלהעניקרוצההחוליםשביתהדגישלויחזיד״ר

החרדיתלאוכלוסיהזרועותיואתופותחהמאושפזיםלכללותומכת

במקריםוהןהלידה,לאחרוהחלמהלידותכגוןשמחים,במאורעותהן

מקצועית.ומיומנותמורכביםטיפוליםנדרשיםבהן
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'ברזילי/הרפואיהמונז

ושיפוריםחרדרפואהפורום

החוליםביתבמחלקותמשמעותיים
א׳רותיקבלויולדות

החלמהבביתחינם

קרצוא. קרצוא.מאת

המר־שקייםעיתונאיםבמסיבת

כז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$נחש־באשקלון׳ברזילי׳הרפואי

פו

$TS1$נחשפו$TS1$

$DN2$נחשפו$DN2$המשמעותייםהשיפורים

עלבדגשהחוליםביתבמחלקות

הפעילה.היולדותמחלקת

לויחזיהד״רשלכניסתועם

הרפואיהמרכזכמנכ׳׳ללשמש

ביקשהואבאשקלון,׳ברזילי׳

בכלנרחבשיפוריםמתווהלהכניס

ביני־ולשלבהחוליםביתמחלקות

הן

$TS1$ביניהן$TS1$

$DN2$ביניהן$DN2$עםהרפואיתהמקצועיותאת

ומתחשב.מודרניאדיב,שירות

לויחזיהד״רראהרבהחשיבות

האוכלוסייהעםהקשרבהידוק

לתפק־כניסתוועםבדרום,החרדית

יד

$TS1$לתפקיד$TS1$

$DN2$לתפקיד$DN2$הרפואהפורוםאתלהקיםביקש

עסקנימיטבחבריםובוהחרדי

ותפקידםבדרום,החרדיםהרפואה

המרכזהנהלתבפנילהעלותיהיה

העולותהדרישותאתהרפואי

בפןהןהמצוות,שומריבציבור

הנדרשתהשירותוברמתהגשמי

נושאיבליבוןהרוחניבפןוהן

וצניעות.הלכה

בשיאועתהמצוייםהלידהחדרי

הלי־חדריאתשמחדששיפוץשל

דה

$TS1$הלידה$TS1$

$DN2$הלידה$DN2$הלידהכחדריאותםוממצב

חדשניציודהמכיליםמודרניים

ולמלוו־ליולדתנוחיותומבטיחים

-ה.

הטבה

$TS1$ולמלווהטבה$TS1$

$DN2$ולמלווהטבה$DN2$במרכזשמעניקיםנוספת

ליולדותהנסיעהמימוןהיאהרפואי

החוליםלביתהדרוםבערימבתיהן

הרפואי.המרכזאלבמונית

יולדתכלתוכלהלידהלאחר

לאםליוםאירוחלקבלבכךשתבחר

ההחלמהמבתיבאחדוליילוד

סטוןבטלזאוברקבבניליולדות

החולים.ביתחשבוןעל

לשהותשנדרשיםמאושפזים

בשבתות׳ברזילי׳הרפואיבמרכז

מיוחדתמערכהייהנוובחגים,

השבתיהאוכלאתהכוללתלשבת

מכיסויהשבתצרכיכלואתהביתי

כאשרלהבדלה,בשמיםועדלחלות

הוסדרלמשפחותייחודיאוכלחדר

מנתעלהיולדותמחלקתבאזור

לסעודיוכלוומלוויהןשהיולדות

ובאווי־בצוותאהשבתסעודותאת

רה

$TS1$ובאווירה$TS1$

$DN2$ובאווירה$DN2$פלטותהעמדתתוךביתית

זה.לצורךמטבחוציודחשמליות

המאושפזיםשלמלווים

משפ־בנילצדלשהותשמבקשים

חתם

$TS1$משפחתם$TS1$

$DN2$משפחתם$DN2$מאיר־ייהנוובחגים,בשבתות

וח

$TS1$מאירוח$TS1$

$DN2$מאירוח$DN2$משפחתשלהאירוחבדירתמלא

החולים,ביתלגדרהנושקתלרר

לצדמטופחיםאישייםחדריםובה

נדיבהברוחהשבתסעודותכל

תשלום.וללא

הלידהבחדריהשיפוריםלצד

עלהוחלטהיולדותובמחלקת

החולים,ביתמחלקותבכלשיפורים

ומתקדםחדשרפואימכשורכאשר

לצדהמחלקות,בכללשימושהוכנס

עמדותהעמדתואףהחזותיהשיפוץ

עללהקלמנתעלאלקטרוניותמידע

הרפואי.המרכזבמרחבההתמצאות

מגו־הוצגוהעיתונאיםבמסיבת

ון

$TS1$מגוון$TS1$

$DN2$מגוון$DN2$המרכזמחלקותבכלהשיפורים

הקרדיולוגיהמערךמנהלהרפואי.

הנוכח־בפניסקרכץעמוסהפרופ׳

ים

$TS1$הנוכחים$TS1$

$DN2$הנוכחים$DN2$המשמעותייםהשיפוריםאת

וביניהםהקרדיולוגיהבתחום

והטיפולבצנתוריםהדחוףהטיפול

וצריבהאבלציהבאמצעותהחדשני

הפרעותהמעורריםבלבאזוריםשל

חיים.סכנתכדיעדהלבבקצב

פהלכירוגייתהיחידהמנהל

הציגנחליאליעודדהד״רולסת

שלהייחודיותאתהנוכחיםבפני

היחידותעלשנמניתהיחידה

כירוג־בתחוםבישראלהמובילות

יית

$TS1$כירוגיית$TS1$

$DN2$כירוגיית$DN2$ולסת.פה
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