
  -למסע ההכפשות ת מח עצם בהדסה וות המחלקה להשתלתגובת צו

 .ת מח עצםומחלקה אחת להשתלמאז ומתמיד בהדסה קיימת 

מהילדים  75%, האחרונות בעשרים השנים  .5ילדים מעל גיל וגם מבוגרים גם במחלקה זו מושתלים 

, הושתלו בלבדהנותרים  25%ת מח עצם. ושהושתלו בבית החולים הושתלו במחלקה להשתל

השתלות שרות סטפנסקי שהייתה מנהלת "ר על ידי ד 2011-, ומבמחלקה להמטואונקולוגיה ילדים

ול וכולם מתקבלים "ת מח עצם מופנים חולים מהארץ ומחואל המחלקה להשתל. מח עצם במחלקה זו

ם או שכן מדובר בהצלת חיים. ילד חולה והוריו זכאים לטיפול ללא קשר למוצאם, לדת - בברכה

 על פי שיקולים רפואיים.  למקום הולדתם וכל פניה נענית

ושקרים. הכפשות עובד צוות מסור שבימים אלו נאלץ להתמודד עם  ת השתלות מח עצםבמחלק

התעלמנו מכך  .ם, בחוסר מקצועיות ובסיכון ילדיםהואשמנו בביצוע השתלות ממניעים כלכליי

במה שאנחנו עושים הכי טוב, לטפל ת יעוד ושליחות, כשאנו מתרכזים והמשכנו לעבוד מתוך תחוש

 במקצועיות ללא דופי ובאהבה.  -בחולים 

יצאו למאבק על גבם  -רופאי המחלקה להמטואונקולוגיה ילדים, המתקשטים בתארי מסירות והקרבה 

ד להצהרות כזה שאין לו מקום בעולם הרפואה. בהדסה, בניגו -מאבק של אגו וכוח של חוליהם. 

במצבת כוח האדם או  לא חל כל שינויבמדיניות השתלות הילדים,  לא חל כל שינוי -השיקריות 

  אז מדוע כעת?בעומס העבודה. 

 .עיתוי המאבק לא מותיר ספק לגבי מניעיו

ד"ר  .ת מח עצם, ד"ר פולינה סטפנסקיומונתה לתפקיד מנהלת המחלקה להשתל 2017בינואר 

פרסומיה בזכות מקצועיותה, , רה בקהילת משתילי הילדים בעולםהוקלוזוכה לכבוד  סטפנסקי

ר "אל דמקיימת עם טובי המשתילים בעולם. היא האקדמיים פורצי הדרך ושיתופי הפעולה ש

חיסוני של כשל מופנים חולים מהארץ ומחו"ל להשתלות מורכבות במחלות  יסטפנסק

 .ואוסטאופטרוזיס

ת מח עצם גאים ומברכים על מינויה של ורא רפואי במחלקה להשתלאנו, הצוות הרפואי, הסיעודי והפ

ר סטפנסקי לתפקיד. זכינו במנהלת מחלקה, מומחית בהמטואונקולוגיה ילדים, משתילת מח עצם "ד

 ומומחית עולמית בהשתלות במחלות כשל חיסוני.

ולהמשיך את ר סטפנסקי "וינטרוב, במקום לקבל בברכה את מינויה של ד 'שפרופ -אנו מצרים על כך 

 נתק בין שתי מחלקות אחיות. לגרם לקרע ו -מחלקות הבין שתי הפורה פעולה השיתוף 

 ,והוא אינו מרוצה מתנאי עבודתו כאשר למנהל מחלקה ישנם חילוקי דעות עם הנהלת בית החולים

מחובתו טר. להתפ שנחצו קווים אדומים, זכותו במידה שהוא סבור ישנן דרכים מקובלות לפתור זאת.

ושמירה על הרצף הטיפולי , תוך העברת המחלקה למחליפו באופן אחראי הליך תקיןלעשות זאת ב

 בחוליו. 

  לנטוש כאיש אחד את תפקידם, כפופים לורופאים המנהל מחלקה מסית את הבמקום זאת, כאשר 

חולשתם, ניצול הי הפקרת חולים תוך ניצול וז !הפקרת חולים העולה כדי, זהו מעשה בריונות אלים

 העובדה שהם והוריהם נמצאים ברגע הקשה והפגיע ביותר בחייהם, ובמאבק על עצם הישרדותם.

 לעמוד מנגד ולא להגיב. לנו התנהגות זו היא כתם מביש עלינו כקהילה רפואית ולכן, קשה 

יה יעשלטובת ילדי ירושלים, לקדם שיתופי פעולה,  ר סטפנסקי"מינויה של דבמקום למנף את 

נגררו רופאי המחלקה ההמטואנקולוגית  -כפי שהיה במהלך כל השנים והפריה הדדית אקדמית 

 . יםכרופא םלמסע אובדני, תוך התקרבנות הנשענת על סילוף האמת ובגידה ביעוד ילדים



 שונטלשלא  אתם של ההוריםייענו לקר יתעשתו, ילדיםשרופאי המחלקה להמטואונקולוגיה  אנו תקווה

, מינוי ראוי לכל מחלקה בניהולו של ד"ר גל גולדשטייןויפנו את מרצם לשיקומה של ה את ילדיהם

 הדעות.

עבודה קשה, התמקצעות  תשובתינו להתנהלות הכוחנית, הלא קולגיאלית ולהעדר היושרה היא

  והצטיינות. 

  ך.יבור -ליך חיובי ובונה ה, המעוניינים לקחת חלק בתהמטואונקולגיה ילדיםמי מכם, רופאי 

 

 ת מח עצם בהדסה. וצוות המחלקה להשתל


