
אני

מאשים

ק>נרירוו

ברזיליהחוליםביתמנהללוי,חזיד״ה

לאהואובדיקהומודאג.כועסבאשקלון,

למיגוןתקציבמוצאתלאהמדינהאיךמבין

שלאמלחמה.שלבמקרהאצלוהמאושפזים

נסבליםהבלתיהתנאיםשדרוגעללדבר

שגרהשלימיםבסתם

עווי׳םאתעט*צילום:ק>נרירון

צודקלהיות"מסוכןאומרים:היוהםמה

וולטירטועה"כשהממשלה

)ה(
הת־המילים,מביןמטפטףזעם

סכול

$TS1$התסכול$TS1$

$DN2$התסכול$DN2$שקול.בטוןמבוטאהגדול

חזיד״רלטעות,אסוראבל

ברזיליהחוליםביתמנהללוי,

שלווהדבריםכועס.באשקלון,

מספיקמשקיעהלאהממשלהוברורים:חדים

חיימסכנתהפריפריה,אתמזניחהבבריאות,

אומרמשתלח.לאהואאבללו,קשהארם.

מא־לצפותאפשרמהכהווייתם.הדבריםאת

רם

$TS1$מארם$TS1$

$DN2$מארם$DN2$מינהלאגףמנהלהיההקורםשבתפקידו

במשדרביותרהבכיריםהתפקידיםאחדרפואה,

ראשירפואהכקציןשירתכןולפניהבריאות,

בצה״ל.

רוצה״אנילוי.ד״ראומררע״,מרגיש״אני

לביתשמיועדהתפקידאתלמלאמאוריבכל

אות־מתקצבתלאהמרינהאבלבדרום,חולים

נו

$TS1$אותנו$TS1$

$DN2$אותנו$DN2$.ציבורימאבקלאחררקנכון,אזמספיק״

המתוכנןהקיצוץאתלבטלהממשלההסכימה

ברזיליהחוליםביתמיגוןלפרויקטולהעביר

אבללושהובטחוהשקליםמיליון50את

שמ־מספיק.לאשזהלהרגישחשובלוילד״ר

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$שלשבמקרהביותר.חלקיבפתרוןרק

לאשלוהחוליםביתבדרום,כוללתמלחמה

מיליון50למאושפזים.מלאמיגוןלספקיוכל

300עםמוגןמרחבלבנייתמתוקצביםהשקלים

מההמיון.חדרשלולמיגוןחירוםלשעתמיטות

להסתפקייאלצוהםבברזילי?החוליםשארעם

בתפילות.

הפ־שלא׳לשלבמימוןרקזהשנקבל"מה

רויקט,

$TS1$,הפרויקט$TS1$

$DN2$,הפרויקט$DN2$השני״,לשלבכסףלנואיןבינתייםאבל

במצווה,התחלתאומרים?״איךלוי.ר׳׳רמסביר

בכלראשינומעלהמלחמהענניאותה.תגמור

נטפלאזגבוההבעצימותעימותיהיהואםיום,

לשלוחיכולהלאהמדינהשייפצעו.בחייליםגם

ניתוחוחדרינמרץטיפולעםזאתלעשותאותי

חולהנקבלאנחנואבסורד,יהיהזהממוגנים.לא

איתולרוץנצטרךואזומודרניממוגןמיוןבחדר

לאבדרךממוגניםולאישניםניתוחלחדרי

נמרץ?בטיפולאשפוזיצטרךהואואםממוגנת.

ממוגנת.לאדרךבאותהאיתולחזורנצטרךאז

ללכתיכוליםשלאהמאושפזיםעםנעשהומה

מחלקתהפגים?עםהיולדות?עםהמוגן?למרחב

יירואםנעשהמהבצריף.היוםשוכנתהילדים

גגתחתמתבצעכשהניתוחצנתור,בזמןטיל

וקרטון?״רעפים

ביתלמיגוןשדרושההנוספתהעלותמהי

כולו?החולים

כספיתמעמסהלא״זאתשקלים.מיליון120

״ברורכועס.הואהמרינה״,עלגדולהכזאת

אבלהריון,אתישנהזהאזטילפהשכשייפול

כריקורבןשיהיהלחכותצריכיםבאמתאנחנו

שלי?״הקריאהאתשיבינו

ידייםלהריםרוצהלא

שנהמחצייותרקצתלוי,ר״רשלטענותיו

הואהמיגון.בסוגייתרקנגמרותלאבתפקיד,

אלועלואזמנהלשהואהחוליםביתעלמביט

ההזנחה.עלוזועםשבמרכז,

גרוע?שלכםהמצבבמהעד

ביותרהמיושןהחוליםביתהוא״ברזילי

ביתשאיןחושבאניתשתיות,מבחינתבארץ.

איןשלנו.כמוממצוקותשסובלכלליחולים

שלוהאחרוןהחרששהמבנהחוליםביתעוד

רביםבמקריםהתשעים.שנותבראשיתנבנה

בתנאיםבחדראנשיםארבעהפהמאושפזים

׳וואלה,אומריםזהאתכשרואיםתנאים.לא

בבתימבקראנימגיע?׳לאהאלהלאנשים

בחדריםצוחקיםאנשיםרואהאחרים,חולים

למהבחדר.אחדאושנייםרקכשהםמוארים,

אצלנו?״לא

הב־אתלפתורבשבילעושההממשלהמה

עיות

$TS1$הבעיות$TS1$

$DN2$הבעיות$DN2$?שלכם

אבלתרומות,לחפשאותנושולחת״היא

המדינהמהבמקבילאותישואליםהתורמים

כשלושיםבברזיליחסריםהיוםכברנותנת.

בטיפולהמיטותאחיות.וכשלושיםרופאים

לעבוריכוליםוהזיהומיםצפופותמאורנמרץ

במסגרתחדשותמיטותקיבלנולחולה.מחולה

לשיםמקוםלנואיןופשוטהאחרוןההסכם

אותן".

בע־שמוקםבאשדודהחרשהחוליםביתגם

לות

$TS1$בעלות$TS1$

$DN2$בעלות$DN2$לוי.אתמרגיזשקליםמיליארדכחצישל

והאפש־למיגונושניתןהמלאהתקצובבעיקר

רות

$TS1$והאפשרות$TS1$

$DN2$והאפשרות$DN2$שר״פ(פרטייםרפואהשירותיבושיינתנו(

הרופאיםמיטבאתלאשדודשימשוךצער

לחזקנכוןיותרשהיהחושב״אניהדרום.באזור

חוליםביתלהקיםולאהקיימיםהחוליםבתיאת

ברזיליחולים,בתישניכברבושישבאזורחרש

שוויוןאיייצורזהברחובות.וקפלןבאשקלון

החולההמאושפזים.ובקרבהחוליםבתיבקרב

שיהיהבאשרור,שלוהרופאאתלבחוריוכל

אתנסגורבואאזויפה,נעיםיותרחוליםבית

הצוותיעשהמההריכיהאחרים.החוליםבתי

הבריאותמשרדפה?אותםנשאיראיךהרפואי?

לפרי־ואחיותרופאיםלהביאכרירבותעושה

פריה,

$TS1$,לפריפריה$TS1$

$DN2$,לפריפריה$DN2$לאשרור״.ילכוהםועכשיו

לה־חשובלוילד״רהרבים,הקשייםלמרות

דגיש

$TS1$להדגיש$TS1$

$DN2$להדגיש$DN2$המשדראתשזנחלרגעמצטערלאשהוא

מדבריםהזמן״כללאשקלון.והגיעהממשלתי

הואלכאן״,להגיערציתיאזפריפריה,על

סדרשינוילמעןלזעוקלהמשיךומבטיחמסביר

כאן״האנשיםהפריפריה.וחיזוקהעדיפויות

ידיים״.אריםלאאניכוח,הרבהלינותנים
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לנוקשה

לג״ס

רופאים
לויחזיד״רמונהשנהכחצילפני

מאזברזיליהחוליםביתלמנהל

להתמודדהספיקהואלתפקיד,שנכנס

עםמטופלות,שתישלמותןעם

איוםועםהרפואיהצוותנגדאלימות

כשביתהמיגוןפרויקטהמשךעל

בעורפונושףבאשדודהחדישהחולים

להישארמעדיפיםוכשהמתמחים

להגשיםנחושלויד״רהארץ,במרכז

עלדגשלשיםשלו:המטרותאת

התדמיתאתולשפרהשירותאיכות

אוליואזהחוליםביתשלהשלילית

יגיעוהרופאיםגם

חדדשמוליק רוקחאביצילום:||חדדשמוליק

החו־ביתאתהיטבהכירלויחזיד״ר

wzr/r/r

$1ST$וחהwzr/r/r$1ST$

$2ND$וחהwzr/r/r$2ND$לת־שמונהלפניבאשקלוןברזילילים$TS1$,לת$TS1$

3Cבמסג־שכןהרפואי,המרכזמנהלפקיד

רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$הרפואהמינהלכראשהקודםתפקירו

החו־בתיצורכיביןתיווךהבריאות,במשרד

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$הכיןלאזהאפילואבלהבריאות.משרדלבין

התשתיותבשטח:לושציפתההקשהלמציאותאותו

בע־מתנהלתהממוגןהאשפוזבנייןבנייתישנות,

צלתיים,

$TS1$,בעצלתיים$TS1$

$DN2$,בעצלתיים$DN2$תפו־מולאלאדםבכוחהמורמחסוריש

סה

$TS1$תפוסה$TS1$

$DN2$תפוסה$DN2$בביתאמוןומאבדהולךוהציבורבמחלקותמלאה

הרפואי.ובצוותהחולים

והפיזיותהאדמיניסטרטיביותבבעיותרילאואם

ביתאתלנהלכשהסכיםבחשבוןלויד״רלקחאותן

לתפקי־הראשוניםשבחודשיםהריהדרומי,החולים

דו

$TS1$לתפקידו$TS1$

$DN2$לתפקידו$DN2$מיטלהיולדתטראגיים:מוותמקרישניאירעו

אותו;שררהולאקיסרילניתוחנכנסהרבוש

נפטרהבטן,מכאבישסבלהאוחיון,וגילה

הנראהככלסי.טילבדיקתשהובאהלאחר

ד״רהניגוד.מחומרילאחדרגישותבשל

השו־הנפיץלמצבתזכורתגםקיבללוי

־ר

$TS1$השור$TS1$

$DN2$השור$DN2$ובניהחוליםלביןהרפואיהצוותבין

הג־המחלקהכשמנהלתמשפחותיהם,

ריאטרית

$TS1$הגריאטרית$TS1$

$DN2$הגריאטרית$DN2$.מנהלעבורמעטלאהותקפה

ונ־שנהכחצילפניהארץממרכזשהגיע

דרש,

$TS1$,ונדרש$TS1$

$DN2$,ונדרש$DN2$המערכתאתללמודשריפות,לכיבויבמקביל

בתוכה.ולהשתלב

ביתבנייתביניהןבאופק,רבותדאגותעודכשיש

מה־רופאיםבהבאתוהקושיהשכנהבאשדודהחולים

מרכז

$TS1$מהמרכז$TS1$

$DN2$מהמרכז$DN2$מי־חציעדשלמענקיםלהםשמוצעיםלמרות

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,לשמההשליחותאתלבצענחושלויד״רשקל

בעיתון״הכתבותהפריפריה.אתלחזקהגיע:הוא

פר־שיש״פרסמולוי.ד״ראומרמחמיאות״,היולא

שיות

$TS1$פרשיות$TS1$

$DN2$פרשיות$DN2$ביןלסכסוך)הכוונהבכיריםרופאיםעםוסכסוך

ד״רהיוצא,החוליםביתלמנהלאורןשמואלפרופ׳

זה.אתבודקהבריאותמשרדושמבקרש.ח(שרף

אבלנוראי,הואהמיגוןנושאתשתית,בעיותפהיש

עצוםפטריוטיזםלוקאלעםחוליםביתשזהידעתי

שבומשהוומגשיםלפריפריהבאאניאותי.חיזקוזה

לפה״.באשאניהסיבהוזושנותיי,כלעסקתי

רציתיכילברזיליבאתי

בשמועותלוותהלברזילי57לויר״רשלהגעתו

עלהודיעשרףשמעוןכשד״ררבות.ובספקולציות

עבודה,שנות26אחריהחוליםביתמניהולפרישתו

ההוד־פוטנציאלי.כמועמדלויד״רשלשמועלה

עה

$TS1$ההודעה$TS1$

$DN2$ההודעה$DN2$והיוהתעכבהלויד״רשלבחירתועלהרשמית

האםמתלבטהואכישטענוהחוליםבביתגורמים

הזד־ולקבללהמתיןאוברזיליאתלנהללהסכים

מנות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$וולפ־החוליםבביתהתפקידאותואתלמלא

מון

$TS1$וולפמון$TS1$

$DN2$וולפמון$DN2$,גדו־לתקציביםזוכההדברים,שמטבעשבחולון

לים

$TS1$גדולים$TS1$

$DN2$גדולים$DN2$.יותר

לביתהיובלחגיגותבטקסגברורקהשמועות

עלהברזילי,אתלנהלנבחרשכברלוי,ד״רהחולים.

דבריםהיו״לאהבריאות.משרדבשםובירךלדוכן

היתה״לאלראשונה.לשמועותמתייחסהואמעולם״,

התמה־היתהוולפםון.עלהתמודדותהיוםולאאז

מהות

$TS1$התמהמהות$TS1$

$DN2$התמהמהות$DN2$הב־משרדנציגהייתישבהשנההיתהזוכי

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$להס־להגיעהניסיוןבמסגרתהרופאיםעם

כם

$TS1$להסכם$TS1$

$DN2$להסכם$DN2$.כמולאומית,ברמהבפרויקטיםעסקתיהקיבוצי

אניהאםהיתהוההתלבטותאדםכוחמיטות,תקני

הלכתיהפרויקטים.לסיוםעדהגעתיאתלדחותרוצה

רציתי״.כיאלאעליי,כפוכילאבברזילילמשרה

הואהיובל,חגיגותבטקסשלוההתבטאותלגבי

אותיושאלהמלוללאההדוברתאליי״באהמסביר:

פהשישלהאמרתינכנס.כמנהלאותילהציגאם

החגביוםכבודוומפאתשרף,שמעוןד״ראחד,מנהל

אניהבריאות.משרדכנציגובירכתיעמדתישלו,

מאוד״.יפהמעשההיהשזהחושב

להגיעהאםלויד״רשלההתלבטותעלהשמועות

במ־להישאראוהארץבררוםחוליםלביתלכאורה

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$צריךעמןהקשותהבעיותאחתרקעעלצמחו
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השלי־התדמיתהחולים:בביתהרפואיהצוותלהתמודד

לית.

$TS1$.השלילית$TS1$

$DN2$.השלילית$DN2$גםעבודה,הרבהלוישזהשבענייןיודעלויד׳׳ר

וגםלעבודהיכןלבחורשצריכיםורופאיםמתמחיםבקרב

לע־״צריךמשרת.הואאותםהתושביםאלפימאותבקרב

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$,ולעשותהחוליםביתבתוך״לפעולאומר.הואהמון״

והשירות.החוליםעםהשיחרמתלגבימגווניםתהליכים

ולהפוךהחוצהדבריםהוצאתשלתהליכיםישלכך,מעבר

העיתונותעםהאהבה-שנאהיחסימהקהילה.לחלקאותו

שיידעוכריבעיתונותלהשתמשצריךאבלמורכבים,הם

וטעויותרעיםדבריםגםישנכון,טובים.תהליכיםפהשיש

המ־עםלדברצריךהעומק.במלואבהםומטפליםשקורות

דיה

$TS1$המדיה$TS1$

$DN2$המדיה$DN2$כלישתתפושבובתהליךפותחיםאנולכןלטייח.ולא

מכי־שלאמשהועםשמתמודדתהנהלהעודלאהעובדים,

רים,

$TS1$,מכירים$TS1$

$DN2$,מכירים$DN2$ביתממאמץכחלקאמותיובדלתיתמודדמנהלכל

העוב־בקרבהתדמיתאתישנהזהלמעלה.לנסוקהחולים

דים,

$TS1$,העובדים$TS1$

$DN2$,העובדים$DN2$נשנהזהובאמצעותכאןעושיםשהםבמהיתגאוהם

איזהישהציבור.בעינינראההחוליםביתשבההדרךאת

הציבור״.בעינימצטיירהואשבהבדרךעוול

שנפטרהאמאפהיש

תדמי־עוולנעשההחוליםשלביתטועןלויכשד״ר

תי,

$TS1$,תדמיתי$TS1$

$DN2$,תדמיתי$DN2$שרואהכמנהלשלוהמבטנקודתאתלהביןאפשר

לע־שממשיךהרפואי,הצוותשלהמסירותאתמבפנים

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$מהמציאותלהתעלםקשהמנגדאךהקשיים,למרות

וגילהדבושמיטלשלהטראגימותןעלהפרסומיםבשטה.

למסמס.קשהיהיהלוישלד״רשליליהריצרואוחיון

נדירמסיבוךנפטרההיאדבושמיטלשל״באירוע

"הייתילראשונה.לאירועיםלויר״רמתייחסמאוד״,

המשפ־עםולשיחהמוותלקביעתושותףהמהלךבכל

חה.

$TS1$.המשפחה$TS1$

$DN2$.המשפחה$DN2$מקצועיקושיאיזהשם,היווהאחיותהרופאיםטובי

יולדותמחלקתממניביקשובחמלהאיךהיה.זהורגשי

חוםעליווהרעיפולבריתערשבועהתינוקאתלהחזיק

כמקובלמתבצעהתחקורהפשוטה.האדםאהבתובגדים,

הב־למשרדהועברהחומרכלהבריאות,משרדידיעל

ריאות.

$TS1$.הבריאות$TS1$

$DN2$.הבריאות$DN2$שכ־נדירסיבוךעלמדברתשלנוהעבודההנחת

שהוא

$TS1$שכשהוא$TS1$

$DN2$שכשהוא$DN2$אחוז.80ל־מגיעממנוהתמותהשיעורמתחולל

כימאוד,ארוךזמןבמשךכאריותנלחמוהצוותאנשי

כזה״.דברתופסתלאהנפש

המשפחותעםלויד״רנפגשאוחיון,גילהשלבאירוע

הואאמם",אתאיבדו״הםהביקורת.אתלדבריו,וספג,

עלורגשית.מקצועיתלנווכואבקשהאירוע״זהאומר.

ומונתההבריאותלמשרדמידדיווחנווהנהלים,החוקפי

שנ־אמאישתום.עדפעולהמשתפיםואנוחקירהועדת

פטרה

$TS1$שנפטרה$TS1$

$DN2$שנפטרה$DN2$העלוהםלשטיח.מתחתאטאטאלאאניכזהודבר

אניהחקירה.עםפעולהנשתףואנואותן,וקיבלתיטענות

החקירה,עםפעולהמשתףבענייןשנגעמישכלמתחייב

דיברתילהיעשות.שצריכיםמקצועייםתהליכיםואלה

ביקנרכרטיס

רעות,תושבלוי,חזיד״ר

ילדים,לשלושהואבנשוי

העבריתבאוניברסיטהלמד

כקציןשירתלויד״רבירושלים.

מומחהוהואראשירפואה

פלוגתאתהקיםהואלכירורגיה.

הנח״לחטיבתשלהרפואה

שלרפואהקציןשימשהחדשה,

רפואהומפקדסגןהגליל,עוצבת

הצפון.פיקודשל

שירותובמהלךהשתתףלויד״ר

לסיוערפואיותבמשלחות

אלשהגיעוצה״ל,שלהומניטרי

וטורקיה.מקדוניהקניה,זאיר,

השאר,ביןטיפל,לבנוןבמלחמת

בהכוחותינו,אשתקריתבפצועי

שיירההאווירחילמטוסיהפציצו

מגדודכוחותהכוללתישראלית

שיריון.וכוח931

רפואהכקציןכהונתובמסגרת

עללויד״ראחראיהיהראשי,

הציודמשקשלמחדשבנייה

שחרורו,לאחרבצה״ל.הרפואי

לסמנכ״ל2007בדצמברמונה

במשרדרפואהמינהלוראשבכיר

עדבתפקידכיהןהואהבריאות.

שמונהעד2012פברוארחודש

ברזילי.החוליםביתלמנהל

ניתוח"לחדר

צריךאניממוגן

תרומות?לחפש

מרתיח,זה

עלעולהולא

ועכשיוהדעת.

ביתלידיבונים

חדשחולים

מודרניסופר

בוומשקיעים

פהכשישכסף,

לאחוליםבית

600עםקטן

מיטות"
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״עמדתי

שצריךהיא

לידלדבר

החולה

בעברית

נעשהואנו

שהדברים

יתרחשו

בעברית,

החולהכי

לפחדנכנס

כשמדברים

לאלידו

בעברית.

פועליםאנו

כעת

להנגשה

בהיבט

אבלהפיזי,

להנגשהגם

תרבותית

לשונית״

הדרךזוהתחבאנוולאהאירועאחריהעיתונותעם

השירות״.אתלשפרהיחידה

לנ־אווירכמונחוץוהמוניטיןהשירותשיפור

שימה

$TS1$לנשימה$TS1$

$DN2$לנשימה$DN2$יחסיםעללשמורכדירקלאהחולים,לבית

כדיגםאלאמשפחותיהם,ובניהמטופליםעםטובים

לה־מתקשים״אנוומקצועי.מיומןאדםכוחלהביא

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$״הסרהלוי.ד״ראומרלפה״,איכותיאדםכוח

מיטותלנוחסרותלפחות,אחתפנימיתמחלקהלנו

פערעללגשרצריךרופאים,לנוהסריםבכירורגיה,

פה״.ניתנושלאשניםשל

אביבתלמדינתלא

שקלמיליוןחציעדשלמענקיםשהובטחולמרות

קופציםהרבהאיןבברזילי,לעבודשיגיעולרופאים

35בסביבותקלטנוהמענקים,״למרותהמשרות.על

מגי־"לאלוי.ד״ראומרההסכם״,במסגרתרופאים

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$מהיודעלאואנישחשבנו,כפירופאיםמספיק

תולהאנירופאים.לגייסלנוקשהלעשות.צריך

תל־שליותרגדולמספרכעתשישבעובדהתקווה

מידים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$חס־הזה.בענייןעדנהלנוושתהיהלרפואה

רים

$TS1$חסרים$TS1$

$DN2$חסרים$DN2$שרופאיםכדירופאים04-03לפחותעודלנו

בשבוע״.ימיםשישהשלתורנויותיעשולא

במשרדהסטאז׳ריםעלהאחראיהיהלויד״ר

להחליףבקשותיהםעללספריודעוהואהבריאות

לתתמספיק״לאאחרים.הוליםלבתיהסטאז׳את

אומר.הואבעיה״,וזואותם,לאיישצריךתקנים,לנו

אביב׳תל׳מדינתלאזהכילפה,באיםלא״אנשים

אביב,בתללהיותנוחיותרהרבהאותם.מצטטואני

תעסוקה״.אפשרויותיותרבמרכזיש

מב־סטאז׳ריםאומומחיםרופאיםעלהמלחמה

טיהים

$TS1$מבטיהים$TS1$

$DN2$מבטיהים$DN2$ביתהקמתיותר.קלהונעשיתהולכתלא

לאשאיתהתחרותלהוותעלולהבאשדודהחולים

איש־כברהממשלהבברזילי.להתמודדיצליחו

רה

$TS1$אישרה$TS1$

$DN2$אישרה$DN2$החו־ביתלטובתשקלמיליון500שלמענק

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$רפואהשירותיגםשיכלולהנמל,בעירהראשון

כמבניםיוקמוהחוליםבביתהמבניםכלפרטית.

יום.מדיבונאבקיםשבברזילינושאממוגנים,

העו־עליקלשאוליבאשדודחוליםבית״יקום

מס,

$TS1$,העומס$TS1$

$DN2$,העומס$DN2$המ־יבואומאיפההאדם?כוחיבואמאיפהאבל

שאבים

$TS1$המשאבים$TS1$

$DN2$המשאבים$DN2$לוי.ד״רשואלמי?״,חשבוןועלוהתשתיות

לב־שקלמיליון500נתנההממשלההיום״כבר

ניית

$TS1$לבניית$TS1$

$DN2$לבניית$DN2$בי־השבועקיצצוכמעטאותיהחולים.בית

כולת

$TS1$ביכולת$TS1$

$DN2$ביכולת$DN2$ממוגנותומיטותממוגניםמיוןחררילבנות

חוליםלבתיהולךאתהפה.לתושביםחייבשאני

לארוחות,ותפריטומלוניותמגדליםוישאחרים

מה־חלקזהמלונאותזה.אתמעלהלאוהדעת

תדמית.

$TS1$.מהתדמית$TS1$

$DN2$.מהתדמית$DN2$אתהראוייםרפואהשירותילהעניקכדי

צריךאניממוגןניתוחלחדרתרומות.לקבץצריך

הדעת.עלעולהולאמרתיח,זהתרומות?לחפש

מודרניסופרחדשחוליםביתליריבוניםועכשיו

קטןלאחוליםביתפהכשישכסף,בוומשקיעים

מיטות״.600עם

זיהומיםישצפיפות,יש

בהםמהמוסדותלאחדנחשבברזיליהחוליםבית

הממצאיםאתמייחסלויד״רגבוה.הזיהומיםשיעור

יש״כן,רק:לאאבלהחולים,ביתשלהפיזילמצבו

וליושן,למלונאותלצפיפות,מתקשרזהזיהומים,

שמגיעהוזקנהקשישהאוכלוסיהגםפהישאבל

הדוחאתלמדנוומחלות.זיהומיםעםאבותמבתי

עםלהתמודדכעתעיסוקםשכלצוותיםוהקמנו

משנותפעולה,אורחמשנותהאחיותהזיהומים.

עובריםמחסניםואנועבודה,והרגליניקיוןאורח

מחלות״.יעבירושלאכדי

בבעיותלויד״רנתקלהאלההייעולבצעדיגם

דברכלכימוגבלות,הן״האפשרויותתקציביות.

מראים״מהקריםאומר.הואכסף״,הרבהעולהכזה

צפוף״.ופהזיהומים,ישצפופיםשבמקומות

מתקצרת.המטופליםשלהסבלנותגםוכשצפוף,

מנהלתהותקפהלתפקיד,נכנסלוישד״רלאחרמיד

גליק.זהבהד״רהגריאטרית,המחלקה

אלימותנגדמשמעיתחדבהצהרהיצאלויד׳׳ר

הואמנגר,אךשעתיים,למשךהעבודהאתוהשבית

קשו־להיותצריכיםהרפואיהצוותשאנשילכךמורע

בים

$TS1$קשובים$TS1$

$DN2$קשובים$DN2$שאיןהיאהמוחלטת״עמדתילמטופלים.יותר

כלנגדלהילחם״צריךאומר.הואלאלימות״,מקום

צריכיםאנוזאת,עםיחדפשרנות.בליאלימותגילוי

שלוהתקשורתאתלשפרשלנוהצוותאתללמדגם

לכלתקשורת.סדנאותעושיםאנוולכןהחולים,עם

איןיהא,אשריהאברור:שיהיהאבלשניים,ישטנגו

הורמה״.עדבזהונילחםלאלימותמקום

ראשיםמעייפתפחדו

לעי־להסתגלמתקשיםעדייןבברזיליהרופאים

דן

$TS1$לעידן$TS1$

$DN2$לעידן$DN2$מזכרהצוותאנשיקיבלוכניסתו,עםלוי.ד״ר

המ־מולההתנהגותדפוסיאתלשנותמהםהדורש

טופלים

$TS1$המטופלים$TS1$

$DN2$המטופלים$DN2$ותיקכרופא״לישירות.סדנאותולעבור

עםשמגיעחדשמנהלזאתבכלחששות,אלואיהיו

מספרהבריאות״,במשרדלשעברכבכיר׳נדוניה׳

שה־חושביםכאןהרופאיםכל״לאהרופאים.אחד

משרד

$TS1$שהמשרד$TS1$

$DN2$שהמשרד$DN2$לברזי־לעזורכדייכולתוככלעושהבאמת

לי.

$TS1$.לברזילי$TS1$

$DN2$.לברזילי$DN2$ממעיןחושששהואאפילוליאמרהרופאיםאחד

ראשים׳״.׳עריפת

התגלהדווקאלויד״רהצוות,אנשילשמחת

רופאיםמבחינתעדיין,אבלוקשוב,צנועכאדם

הב־משרדשלהמערכת״מתוךהגיעהוארבים,

ריאות״,

$TS1$,הבריאות״$TS1$

$DN2$,הבריאות״$DN2$הרופאים.אחדזאתשהגדירכפי

מהתד־החוליםביתאתלהבריאנחושלויד״ר

מית

$TS1$מהתדמית$TS1$

$DN2$מהתדמית$DN2$ומ־והבלויותהישנותומהתשתיותהשלילית

קווה

$TS1$ומקווה$TS1$

$DN2$ומקווה$DN2$הואאותוהרפואיהצוותאתולחזקלהמשיך

ואוהב״.כ״מסורמגדיר

חי־עלהשירות,איכותעלדגשלשים״צריך

זוק

$TS1$חיזוק$TS1$

$DN2$חיזוק$DN2$שלהם״,העצמיהערךהעלאתועלהעובדים

שע־הראשונותהמשימותשורתאתלויד״רמסכם

ליו

$TS1$שעליו$TS1$

$DN2$שעליו$DN2$.לבצע

שרופאיםכךעלמתלונניםהוליםולפיומ:

מיטותיהם.לידזרותבשפותמדבריםואחיות

בעבריתהחולהלידלדברשצריךהיא״עמדתי

החולהכיבעברית,יתרחשושהדבריםנעשהואנו

פו־אנובעברית.לאלידוכשמדבריםלפחדנכנס

עלים

$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$להנגשהגםאבלהפיזי,בהיבטלהנגשהכעת

באמהרית,נסביראתיופילחולהלשונית.תרבותית

ואנוזו,בשפהאותםנחתיםוגםברוסיתנסבירלרוסי

כך״.לפעולמשתדלים

אכיובצפרירצילום:לאלימות"מקוםשאיןבחרשיהיהאבלשניים,ישטנגו"לכלשהותקפה.לאחר)מימין(גליקתמרד״ר

"יוקםבברזילי.לוידייר

באשדודחוליםבית

תשמעליקלואלי

יבואומאיפהאבל

והתשתיותהמשאבים

מי?"חשבוןועל
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