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סהרקר?

הקרב

על

החיים
הבריאות היה עלול להיות
בתקציב
הקיצוץ
מוות לפרויקט חדר המיון הממוגן בבית החולים
ברזילי ,וההנהלה
יצאה
במאבק מוצלח למניעתו
המחלקות
המצב בתוך
אבל למרות ההצלחה,
״יש לנו
השונות בבית החולים עדיין בלתי נסבל
האחות
אומרת
 22מיסות על חצימיליון תושבים״,
הוותיקה גאולה אלישים
מכת

^y,rm

nnqr,

התקציבי

שאושר

בממשלה השבוע,הכולל,
*^

חדר המיון

בברזילי.
הממוגן

החולים
שלאשקלון.

באשדוד

מאשר

חדר המיון

הפחתה בתק־
$TS1$בתקציב$TS1$
בין היתר,
 vtmנגנ
נדחתה שוב הקמת חדר המיון והצ־
$TS1$והצפי$TS1$
המהלך להקמת חדר המיון הממוגן
ציב
$DN2$בתקציב$DN2$
משרד הבריאות ,עורר סערה
$DN2$והצפי $DN2$לסיום העבודות הוארך באופן
פי
לא היה פשוט והיה כרוך בתלאות
לא קטנה בהנהלת המרכז הרפו־
$TS1$הרפואי$TS1$
רבות.בתחילה ,כזכור ,היו אלה בני
אי
$DN2$הרפואי$DN2$
משמעותי .רק התערבות שלפולי־
$TS1$פוליטיקאים$TS1$
ברזיליבאשקלון .גם הצפיפות,
המקומית והארצית
$DN2$פוליטיקאים $DN2$ברמה
טיקאים
העדה החרדית שהתנגדו בכל תוקף
בתקנים ,גם
התמידי
המחסור
גם
שבמקום
להקמת חדר המיון ,כיוון
בניית
התשתיות הרעועות וגם
גרמו להשבת הפרויקט לראש סדר
העדיפויות של משרד הבריאות.
כל אלה דור־
$TS1$דורשים$TS1$
חדר המיון הממוגן
נתגלו קברים עתיקים ,שהיה חשד
מסוים שהם קברים יהודיים .למרות
$DN2$דורשים $DN2$תקציבים שאין ,ובוודאי שלא
שים
היום ,נמצאות העבודותלבניית
מחאה קשה ואףאלימהלפרקים ,פונו
מבנה ממוגןבעיצומן .הקמת השלד
יהיו לאחר הקיצוץ .אי לכך ובהת־
$TS1$ובהתאם$TS1$
אם
כמעטוהושלמה .תקציב של 200
$DN2$ובהתאם$DN2$לזאת ,בהנהלתברזילי מיהרו
הקברים העתיקים ממקומם ועבודות
מיליון שקלים אושר עבור בניית
הבנייה היו אמורותלהתחיל.
לפנות לראש העירייה בני וקנין
מבנה ממוגן תת קרקעי ,בן
חמש
ולסגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אלא שאז התגלה מכשול נוסף :עץ
קומות ,שיכיל  300מיטות חולים
שקמה ענק בן עשרות שנים ,שעמד
בנושא ,ואף כינסו מסיבת עיתו־
$TS1$עיתונאים$TS1$
נאים
לבנייה ,וחלקמהטכנולוגיה הדרושהלבי־
$TS1$לביצוע$TS1$
$DN2$עיתונאים $DN2$שהיוותה את יריית הפתי־
$TS1$הפתיחה$TS1$
בדיוק במרכז השטח המיוער
שטרם אושר התקציבעבורו ,ובוודאי
לסיוע רפואי.
באדם הזקוק
$DN2$לביצוע $DN2$רימות .יחד עם זאת ,טרם אושר
מנע את פתיחתהעבודות .כל הניס־
$TS1$הניסיונות$TS1$
משרד
$DN2$הפתיחה $DN2$למאבק חסר פשרות :לא לקצץ
חה
צוע
הבריאות הקצה כספים בנוסף למש־
$TS1$למשרד$TS1$
תקציב של כ120 -מיליון שקלים
$DN2$הניסיונות $DN2$שלקבלן העבודותלעקור את
יונות
ברזילי.
בתקציב של
שלאלפגוע במהשהתחלנו״.
כיצד אתם מתכוונים
$DN2$למשרד $DN2$האוצר ,ועושה ככל שביכולתו
רד
לטובת בנייה של חדרי ניתוח וטי־
$TS1$וטיפול$TS1$
החולים,
השבוע הסביר מנהל בית
לפעול כדי
העץ אולהעתיקולמיקום אחרעלו
להציל את פרויקט המיגון?
שדרש לסייע .בנוסףלכך ,אנו עושים מאמ־
$TS1$מאמצים$TS1$
$DN2$וטיפול $DN2$נמרץ ממוגנים ,כפי
בתוהו ,ופתאום גם הארגונים הירו־
לוי ,כי אין להקל בחשיבות
ד״ר חזי
$TS1$הירוקים $TS1$פול
״אני לא מוכןלהגיע למצב של
$DN2$מאמצים $DN2$רבים בכדילגייס תרומות .אני
צים
חוששים בבית
קים
הצורך במיגון המוסד הרפואי הסמוך
ביתהחולים .עכשיו
$DN2$הירוקים$DN2$החלולהביע מחאה נגד העברת
לא באלהאשים ,אלא קורא לממשלה
החולים ,כי בעקבות קיצוץ תקציבי
העץ הזקן ,תוך כדי סיכונו.
פגיעה בפג אוביולדת אוחלילה.
ביותרלרצועת עזה.לדבריו ,לא
להתעשת ולאפשרלנולסיים דברים
מספר
אסור שמישהו יאבד את חייו בגלל
מצטבר כבר מ 2009 -בנוסף להח־
$TS1$להחלטה$TS1$
נמצא
חודשים,
כעבור
אחת האזור נקלעלעימות בעוצ־
$TS1$בעוצמות$TS1$
שכברהתחלנו בהם.
היעדר מיגון .לא מגיע לתושבים
$DN2$להחלטה $DN2$לקצץ 6.8מיליוןשקלים ,לא
לטה
הפיתרון :הנהלת ביתהחולים פנתה
כאשר בהח־
$TS1$בהחלט$TS1$
$DN2$בעוצמות $DN2$כאלה ואחרות,
מות
בפריפריהלהגיע למצב הזה .אנו
משרד הבריאות,
רשמית
לקק״ל,
סבב
כי
ייתכן
״בעבר הצליח
רק שלא יאושר התקציב עבור חדרי
בבקשה
הבא
האלימות
לט
$DN2$בהחלט$DN2$
להעתקת
למיגון
בעור שיניו,לסיים פרויקטים
אלא שגם
והטיפול הנמרץ
הניתוח
יהיה קשה יותר ויעמיד בסיכון רב
נמצאים בשיח מול משרד הבריאות
העץ .אנשי קק״ל הגיעו ,הוציאו
החלו ,לא יבו־
$TS1$יבואו$TS1$
עבודות הבנייה שכבר
מאור אתהחולים והמאושפזים בבית
ונבחן את צעדינו בהמשך .במידה
אותו ממקומו ופינו את השטח.
בתיהחולים בצפון הארץ ,כעת העי־
$TS1$העימות$TS1$
מות
$DN2$יבואו$DN2$לסיומן .״לא מדובר כאן בגח־
$TS1$בגחמה״$TS1$,
או
סוף הסיפור? לא ממש .באותו הזמן
החולים.
$DN2$העימות $DN2$נדד דרומה ,ואת אותו הדבר יש וזה לאיעזור ,נצטרך להיאבק על
עמדתנו מתוקף האחריות הגדולה
לעשות כאן .ביתהחולים רוצה ומוכן
$DN2$בגחמה״ $DN2$,אומר ד״רלוי .״אלאביכולת
אישרה הממשלה את הקמת
בדיוק
הקמתו
כיום ,ועד אשר תסתיים
מה״,
באשדוד,
החדש
שהופקדהבידינו״.
ביתהחולים החדש באשדוד .האי־
$TS1$האישור$TS1$
של בית החולים
להתמודד עם האתגרים שעומדים
של ביתהחולים לתת מענה בשעת
לוי ,כמובן ,מייצג בדבריו את כלל
בפתחו .יש כאן צוות מסור עם ניצוץ
$DN2$האישור $DN2$הרשמי התקבל על פי התחייבות
שור
משרתברזילי לא פחות מחצימיל־
$TS1$מיליון$TS1$
חירוםולהגן הן עלהחולים והן על
צוות בית
הצוות שעוזב את
לתקציבים ממשרד הבריאות ,בדיוק
יון
החולים.כולם חשים כמו־
$TS1$כמוהו$TS1$,
משפחתו בבית ,בעיניים .הוא רק צריך שייתנולו את
$DN2$מיליון$DN2$ישראלים .כאשר חלה הסלמה
$DN2$כמוהו$DN2$,מתוסכלים מחוסר האונים שלהם
הו,
ומגיע לעשות את עבודתו גם בזמ־
$TS1$בזמנים$TS1$
אותם תקציבים שאמורים היו לשמש
ההזדמנותלכך .בהסלמה האחרונה,
ביטחונית,ברזילי הופך גם לבית
תקציבם
שיקוצץ
האפשרות
כלפי
עבדנו רק במתכונת דחופה במבנים
$DN2$בזמנים$DN2$אלה .אסור לנו להפקיר אותם.
נים
לצורך
המשרתים
הקמת חדר המיון המטוגן.
החולים של החיילים
שאינם ממוגנים ,וכמובן שזהו אינו
בזה אנו עוסקים .אנו לא
עוד יותר .ד״ר רוןלובל ,סגן מנהל
מבקשים
ברצועת עזה,שעלוליםלהיפצע באשקלוןובברזילי החלולהישמע
אידיאלי .אנחנו מבקשיםלסיים
מצב
תקציביםלבנייתמגדלי פאר ,אלא
תיאוריותלפיהן סגן שר הבריאות
פעילותם .זו הסיבה שבג־
$TS1$שבגללה$TS1$
ביתהחולים ,הבהיר כי למרות
במהלך
ליצמן מעדיף טיפול בבעיית בית
$DN2$שבגללה $DN2$מלכתחילה הוחלט להקים את
ללה
המצוקה ,אין כרגע כוונה להשבית
את הפרויקטכולו כולל החלק
כדי לאפשריכולת בסיסית לטפל
ואכן,

מפאת

חוסר

בתקציבים
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מיגון חדר מיוןברזיליבאשקלון״,
כתבוקנין .״אין צורךלהכביר במי־
$TS1$במילים$TS1$
$DN2$במילים $DN2$והסברים על חשיבות מיון ממוגן
לים
שלא לדבר על המחלקות עצמן .חדר
מעזה) ,המיון ,במבנה הנוכחישלו ,לאמצליח
(קילומטרים ספורים
באשקלון
אליו.
הן עבור מאות אלפי תושבי הדרוב להכיל את כלהחולים המגיעים
אנחנו מגיעים לכ 380 -פניות בימ־
$TS1$ביממה$TS1$,
שנזקקיםלטיפול בבית
החולים ,הן
מה,
בשגרה והן בחירום וגם עבורחיילי
$DN2$ביממה $DN2$,כשישלנו בסך הכל  22עמדות
שמשרתים בעוטף עזה שבית טיפול בחדרהמיון .חרר ההמתנה קטן
צה״ל
מאור ובחדר האחות ,אין מספיק מרחב
חולים זה אמור בעת חירום ואסון
לקליטתהמטופל.במקביל ,אמבו־
$TS1$אמבולנסים$TS1$
לטפל בהם״.
$DN2$אמבולנסים $DN2$מזרימיםחולים עלאלונקות
וקנין הוסיף כי ״ראוי וחשוב שביה לנסים
ואנחנו מגיעים למצב שגם הפרוזדור
חולים שכזה ,יהיה ממוגן ומצויד
היטב על מנתשיוכל
במטופלים״.
עצמו מלא
להעניק בעתות
אתפ מצליחים לתפקד ככה?
חירוםטיפולים רפואיים ללא חשק:
מפגיעה ועצירת העבודה הרפואית
״אנחנו עובדים בשיטה של תעדוף
החשובה .אני מבקש ממך ,ראש הממ־
$TS1$הממשלה $TS1$,ומשתדלים לקלוט אתהחולה ללא
אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
תכופות,
$DN2$הממשלה$DN2$,להתערב באופן מידי
ולהורות
שלה,
השהייה .לעתים
$DN2$אנחנו $DN2$מתמודדים עם בעיית ניוד בתוך
נו
לשר האוצר ולכל הנוגעים בדבר כי
עליו כותלי ביתהחולים וחוסר מקום פיזי
לאנוגעים בפרויקט החשוב הזה
ממש חסרים אריחים כדי
ועליו הסכמת כי הוא בעל במחלקות
נאבקנו
חולה .חדרי הני־
$TS1$הניתוח$TS1$
חשיבות וערך ביטחוניובעל ערך של שנוכל לאכלס עור
$DN2$הניתוח $DN2$ומחלקת ילדים בעיקר ,מאוד
תוח
חוסןלאומי בעתות משבר״.
התשתיות,
ישנים:
באופן שהפתיע אפילו את אנשי
המבנה עצמו,
משרד האו־
$TS1$האוצר$TS1$
ברזילי ,הודיעו אנשי
הצנרת ,הריצוף .מעברלכך ,אנחנו
זקוקים גםלחידוש תמידי של הציוד
$DN2$האוצר $DN2$כי הם מקבלים את הטיעונים שק
צר
השוטף .עם זאתולמרותהכל ,אפשר
והחליטו שהקיצוץ
אנשי ביתהחולים
תמיד לראות את האורבעיניים והח־
$TS1$והחיוך$TS1$
התקציבי לאיחול על פרויקט המי־
$TS1$המיגון$TS1$.
$DN2$והחיוך $DN2$של הצוות .גם בתקופות קשות,
יוך
$DN2$המיגון $DN2$.באוצרהודיעו כי פרויקט המיגון
גון.
הוא לא נטש והמשיךלתפקד״.
מיליון
יתוקצב כמתוכנן ויתרמו 40
לביצוע השלמת הקמת המב־
$TS1$המבנה$TS1$
שקלים
מוסמכת
גאולה אלישים ,אחות
המבנה

של ביתהחולים,

שמכונה ׳החדש׳

נה
$DN2$המבנה $DN2$המטוגן ,שכאמור,

נמצאת בימיב

אלה בעיצומה .לאחר מכן ,יועבר

גם הבניין

הינו ותיק מאור,

בחדר המיון מזה כ 33 -שנה ,מוסיפה:

״כמי

שנמצאת כאן זה כבר העשור

המשך תקצוב הפרויקט עדלסיומו הרביעי ,אנייכולהלהבחין
שהתרחשו במהלך
במאי  2014כמתוכנן.
האוכלוסייה צמחהלפחות פי
$DN2$החולים $DN2$הזה.
סגן שר הבריאות ,יעקב ליצמן לים
אמר כי ״מדובר בהחלטה חשובה שלושה .הגיעו לכאןעליותגדולות

בשינויים

השנים בבית החו־
$TS1$החולים$TS1$

ומבורכת .שמנו את פרויקט המי־
$TS1$המיגון$TS1$
$TS1$לשעבר$TS1$,
לשע־
מאתיופיה ומברית המועצות
בר,
$DN2$לשעבר$DN2$,
גון
ולנועדיין יש  22מיטות על חצי
$DN2$המיגון $DN2$באשקלון בסדר עדיפות גבוה,

בשל חשיבותו ונחיצותולמען

רבבות

מיליון

תושבים .זה כבר

משקף את מה

תושבי אשקלוןוהדרום״.
שאנחנו מדי יום יוצאותלקרב,
$TS1$ונלחמות$TS1$
ונלח־
ד״רלוי הוסיף :״אני מודה להב
להעניקלחולה אתהטיפול
$DN2$ונלחמות $DN2$כדי
התושבים
מות
והחייליב
בשם  500אלף
ברזילי,
הנסמכים על המרכז הרפואי
הכי טוב גם בתנאים העגומיםהאלה.
בשל ההחלטה שלא להפקיר תושביכ
אנחנו מקבלות המון תגובות חיוביות
אלה ולאפשר את השלמתהמיגון״.
על המאמץ שאנחנו משקיעות ,אבל
שקורה כאן .אנחנו ,האחיות ,מרגישות

ד׳׳רלוי.

$TS1$שלחולים$TS1$,
שלחו־
׳קפלן׳ .כך
$TS1$מאמינים $TS1$מעל אזור ביתהחולים
החולים .״אנו מאמי־
את העבודות בבית
$DN2$שלחולים$DN2$,למעשה ,אין לאן ללכת .גם כיפת
אמינים $DN2$שצריך קודם כל למצות אתהכלים לים,
נים
באשקלון ,מעניקה ביטחון
בתהליך הידברות ומו״מ״ ,אמרלובל .ברזל ,שמוצבת
ברזילי הוא שחקן
״כרגע ירינו את יריית הפתיחה .יש כאן לתושבים .יחד עם זאת,
חשוב במגרש הזה .אני מסכים כי לא נכון
מיליון תושבים
עובדים וכחצי
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שמגיע להם מיגוןהולם״.
לקצץ בשירותים בסיסיים ,אך ישלהע־
$TS1$להעניק$TS1$
לתקצוב ,ותעדוף שמפ־
$TS1$שמפקיר$TS1$
$DN2$להעניק $DN2$תעדוף נכון
ניק
האם
ובכל זאת ,נשאלת השאלה:
$DN2$שמפקיר $DN2$את המיגון כאן אינו נכון .אלא אם
קיר
המיגון באמת משמעותי כל כך עבור
כן הממשלהתוכללהגיד בבטחה שהאיום
המטופלים? שהרי גם בסבבי ההסלמה
רובץ
כבר
הביטחוני
להגיעחולים אל בתי
הקודמים המשיכו
לא
מעלינו״.
מאשר זה
החולים,בלי חששגדול יותר
שיש להם בבית.במילים אחרות :בית
בבוקר ההודעה על הקיצוץ בתקציבים,
מאשר
החולים אינו מקום פחות בטוח
מיהר ראש עירייתאשקלון ,בני וקנין,
בבתים של התו־
$TS1$התושבים$TS1$.
המרחבים המוגנים
שבים.
לשגר מכתב בנושא לראש הממשלה,
התושבים $DN2$.״במשבר האחרון ,לפני כחוד־
$TS1$כחודשיים$TS1$,
שיים,
בנימין נתניהו .״קראתי הבוקר בתד־
$TS1$בתדהמה$TS1$
חודשיים $DN2$,הופתענו מכמותהחולים והיו־
$TS1$והיולדות$TS1$
במסגרת הקיצוצים
בתקשורת כי
להגיע דווקא
לדות $DN2$שבחרו
לדות
המה
$DN2$בתדהמה$DN2$
לכאן״ ,אומר
הצפויים
לוי .״אבל אם בעבר רק שדרות הייתה
במשרד הבריאות ,אחד הפרו־
$TS1$הפרויקטים$TS1$
יקטים
$DN2$הפרויקטים$DN2$
החשוביםומצילי החיים שהמ־
$TS1$שהמשך$TS1$
בטווח העימות ,הרי שהיום הוא התרחב
$DN2$שהמשך $DN2$בנייתועלוללהיעצר הוא פרויקט
שך
גם לבאר שבע ,אשדוד ומרחף אפילו

"נצטרך

להיאבק על

עמדתנו"

כמובן

שיש גם

אנשים שחווים כאן

תסכולים .הריכולנויכוליםלהיות
win
mm
בצד השני.כולנו רוציםטיפול טוב
בתקציב הבריאות סתם
הקיצוץ
ומידי כשאנחנו זקוקיםלוולא אכפת
מראש את הגולל על הסיכוי של
אנשיברזילי לבקש תוספת תקצי־
$TS1$תקציבית $TS1$לנו מהשאר״.
כתנאים
בית
$DN2$תקציבית $DN2$לקראת השנה הבאה ,בעקבות
כמה זה קשהלעכוד
המצוקה הגדולה של תקנים ותש־
$TS1$ותשתיות$TS1$
האלה?
״מרי יום אנחנו יוצאות מגדרנו,
$DN2$ותשתיות $DN2$בביתהחולים .בשנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$
תיות
$DN2$האחרונות $DN2$הולך ומידרדר המצב בבית
רונות
יוצרות יש מאין בשביל לתתלחולה
את המענה שהוא זקוקלו .אם צריך,
פחות
החולים :יותרחולים ,אבל
רופאים ,פחות מתקנים ,פחות מיטות
מתמודדות גם עםלוגיס־
$TS1$לוגיסטיקה$TS1$,
אנחנו
מתרוצצות ,סוחבות מיטות.
טיקה,
$DN2$לוגיסטיקה$DN2$,
טיפולים ופחות חדרי אשפוז .בבית
החולים קיוו במסגרת התקציב של בשבילי החולה נמצא במרכז ,אבל
מצוקת הבריאות ובעיקר זו
צריךלהבין שיש פה בעיית ציוד,
2013
כוח אדם ,שטח פיזי וכמובן מיגון.
תגרום להקצאת
הקיימתבברזילי
איןלנו כאן מענה בשעת הסלמה.
משאבים נוספיםלתחום.
בעופרת יצוקה עברנו למרתפים וזה
הראשית
לימור שיימן ,האחות
היה פשוט נורא .אנחנו מצפות בקו־
$TS1$בקוצר$TS1$
החולים ,סיפרה כי גם בזמן
של בית
$DN2$בקוצר $DN2$רוחלעבורלמיון החדשולימים
צר
שגרה ,ביתהחולים מתקשהלענות
המטופלים.״כל
על הצרכים של כלל
טוביםיותר״.

