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 10.05.17תאריך:                                לכבוד
 

 ד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה
 מבלי לפגוע בזכויות                                                   91010ירושלים , 49029ת.ד , 29דין -רח' צאלת א

 6466849-02: ; טלפון6467001-02פקס: 
 

 עמודים 5סה"כ                                                                                    מפכ"ל המשטרה, רוני אלשייך
 []בפקס ובדואר רשום                                                    רמלה , בניין קריית הממשלה,91רח' הרצל 

 5898823-02פקס:  9189436-08טל: 
 

                                 
 א.נ,

 

 אונקולוגית בבית החולים הדסה עין כרם-התנהלות המחלקה ההמטוהנדון: 

בבית החולים הדסה עין כרם, הרינו אונקולוגית -הורי ילדי המחלקה המטו, מרשינובשם 

 מתכבדים לפנות אליך בעניין שבנדון, כדלקמן:

אונקולוגית בבית החולים הדסה עין -מטוההרופאי המחלקה  ם הצפויה שלהתפטרות לאור .1

מרשינו בפני  ולאחר בירור העובדות באופן מעמיק, נחשף, ("בית החולים הדסה")להלן:  כרם

בכל הקשור לניהול  ,נהלת בית החולים הדסההתנהלות ה מידע קשה ומזעזע אודות אופן

 .באופן המחייב פתיחה בחקירה פלילית, אונקולוגית-מחלקה ההמטוולתפקוד ה

בבית  2016העצם בשנת -ממושתלי מח 45%מעבר לעובדה כי  נודע למרשינו כי ,בין היתרכך,  .2

החליטה הנהלת בית החולים להגדיל באופן , תיירי מרפא ממזרח אירופה נםהחולים הדסה הי
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 ה כלשהי שלללא הגדלבלבד ו לכלייםמטעמים כוזאת קיצוני את מס' ההשתלות מסוג זה, 

 . מסוכנת תקינה-כמות הצוות המטפל, המצוי ממילא בתת

למרבה הצער, משרד הבריאות גיבה החלטה זו, תוך ידיעה מלאה של כל הסיכונים הנוגעים  .3

  .מהםוחלטת מ, והתעלמות בדבר

השתלות ילדים יועברו למחלקת השתלות מח עצם  כיהנהלת בית החולים  החליטה, כמו כן .4

מטעמים כספיים גרידא, וזאת  מרפא,העל מנת לאפשר את הגידול בקליטת תיירי  מבוגריםל

, ועל כי משתילי המבוגרים אינם מוכשרים לטפל בילדיםהבלתי ניתנת לערעור  העובדהלמרות 

 מאלה של מושתלי דרמטי אופןבנמוכים  של מושתלי מחלקת המבוגריםאחוזי השרידות אף ש

 .ילדיםה מחלקת

הרופאים המועסקים בבית החולים הדסה קיבלו כסף בשר"פ למיטב ידיעתנו  יתירה מכך, .5

 .ביצוע השתלות בניגוד לקריטריונים המחייביםממשי עבורם לתמריץ באופן שהיווה 

מושתלים  בתיירות מרפא )מהרשות הפלסטינית וממזרח אירופה( עיםהמגיילדים כך, למעשה,  .6

מוועדת בסיכוי נמוך ביותר, המהווה למעשה "טיפול ניסיוני", ללא קבלת היתר כלשהו 

 –ם, וזאת במטרה אחת ויחידה יהתו, וללא ידיעת ילדי תיירות המרפא ובני משפחהלסינקי

 להעשיר את קופת בית החולים הדסה.

נתן אישור לבית החולים הדסה אף משרד הבריאות למיטב ידיעתנו הרי ש, בכל אלהואם לא די  .7

 .אלהשתלות הלממן לאסוף כספים מקרנות באוקרינה וברוסיה על מנת 

בנסיבות אלה, ברור כי כל החולים האונקולוגים והמושתלים בבית החולים הדסה מטופלים  .8

ם המאושפזים לצורך חיי הילדי שלם בסכנה העמדתסטנדרט באופן מסוכן, וזאת כאשר -בתת

 .משיקולים כלכליים פסוליםנובעת כל כולה עצם -השתלת מח

ולאור הסכנה הממשית בה מצויים חיי הילדים המטופלים במחלקה, בנסיבות חריגות אלה,  .9

במסגרתה ייבחנו כל אותן סוגיות חמורות אשר הובאו  הנכם נדרשים לפתוח בחקירה פלילית

 :נולאחרונה לידיעת מרש

התעלמו מהעובדה שבמחלת משרד הבריאות עצם את עיניו במשך שנים ב האם .א

העצם למבוגרים בהדסה, הושתלו ילדים שהגיעו בתיירות מרפא -השתלות מח

שאחוזי השרידות שלהם וממזרח אירופה(, כאשר ידוע היה הפלסטינית )מהרשות 

-של הילדים שהושתלו במחלקה ההמטו בצורה דרמטית מאחוזי השרידות כיםנמו

 50% -על פי הנתונים הקיימים אונקולוגית ילדים בראשותו של פרופ' מיקי וינטרוב )

  שרידות במחלקת הילדים(? 80%מול שרידות במחלקת המבוגרים אל 

היו בבחינת  ילדים שהגיעו בתיירות מרפא, כאמור לעיל,ה השתלותיתכן ש האם .ב

כן שנעשו "טיפולים ניסיוניים" בילדים ללא קבלת היתר ית האם? "טיפול נסיוני"

נתנה הסכמתה בישראל יתכן שמערכת הבריאות  כיצדחמור מכך,  עדת הלסינקי?ומו

 ה היטבשידע על אףמרפא יושתלו בהשתלות ניסיוניות, התיירות לדי שילכך בשתיקה 
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הדסה ולים בית החכדי להעשיר את קופת אלה, וזאת אך ורק כי אין סיכוי להשתלות 

תיירות המרפא ובני משפחתם ידעו  האם ילדי י מיליון דולר ארה"ב לכל השתלה?בחצ

 שלמו את הכסף לבית חולים הדסה? אין תוחלת להשתלה בטרםכי 

התקשרו פעמים רופאי מחלקת המבוגרים ושתק על כך שמשרד הבריאות ידע  האם .ג

 על מנתלרופאי הילדים בעת הטיפול בילדים המושתלים במחלקת המבוגרים,  רבות

מדובר כאן הלקבל מהם מידע והנחיות כיצד לטפל בילדים המושתלים? האם אין 

-ת השתלת מחבמחלק הרצויט מקצועית מתמשכת? האם זהו הסטנדר בהתנהלות לא

 ?בבית החולים הדסה החדשה שתפתח עצם

מקרנות באוקרינה  ישור לבית החולים הדסה לאסוף כספיםאנתן האם משרד הבריאות  .ד

לבית החולים הדסה ילדים האמורים להגיע בוברוסיה על מנת שאלה יממנו השתלות 

 במסגרת תיירות מרפא?השתלות צורך ל

האם הרופאים המועסקים בבית החולים הדסה קיבלו כסף בשר"פ, והדבר היווה להם  .ה

 לקריטריונים המחייבים? תמריץ ממשי לביצוע השתלות בניגוד

לפתוח בחקירה פלילית כנגד כל אלה, ולאור כל האמור לעיל, הנכם נדרשים חמורות בנסיבות  .10

 משרד הבריאות.    בהנהלת בית החולים הדסה ולרבות הגורמים הרלוונטיים בהמעורבים בדבר, 

באמור לעיל כדי , כפי שאין נואין באמור לעיל כדי לפגוע בכל טענה ו/או דרישה של מרשי .11

 למצותן.

 לתשובתכם המהירה והמנומקת נודה. .12

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 , עו"דיעל נגר  , עו"דאליעד שרגא
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