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 אונקולוגיה בשניידר-צוות המחלקה ההמטוו ניביפרופ' י. מכתב גלוי להנדון: 

   
 גדולות.  ךשנים ארוכות וזכויותי משך ,פ' יצחק יניבורפ ,ךתואני מכיר א

 
ללא כל הכרות עם  ונראה כי נכתב ,"פייק ניוז"על  סהמבוס ךבעתי היום לקרוא בעיתון את מכתתהופ

 הקורה בהדסה בחודשים האחרונים.
 
כאילו החלטתי להעביר  ,על ידך במכתבךפטרו שצוטטה תפתח דבריי אדגיש, כי טענת הרופאים שהב

ה טענה מופרכת מן היסוד. נמח עצם במבוגרים הי ותות מח העצם בילדים למחלקה להשתלאת כל השתל
צם בילדים חייבות ת מח עוכל השתל ידידת חיי הפוכה. לקפכי הש ,ךברור קצר מולי היה מראה ל

  להתבצע בבית חולים לילדים במחלקה יעודית לכך. 
 

 והוא קיבל גם מסמכים כתובים הכוללים את תפישתי.  ,ספק בכך לכלד"ר מיקי וינטראוב לא היה 
 

מנהלת את  סטפנסקי פולינה ושד"רר במחלקה, תפטר ואינו נמצא יותה "צוות מיקי"גם כיום, שעה ש
מיטות ההשתלה במחלקה בילדים העוברים השתלות  4ות כל פוסתות מח העצם בהדסה, למחלקת השת

 ים. רקות המבוגלואף אחד לא חשב להעביר אותם למח ,מח עצם
 

 מכתבך בעצם אינה קיימת.  העילה לכתובתשמכאן 
 

לעזוב את הדסה ולעבור כאיש אחד כולל כל  "צוות מיקי"לדאבוני נוצר מצב כאוטי סביב החלטת 
, "דבר דבור על אופניו"מאורגנת, תוכנית ושאר הצוות לבית חולים שערי צדק. האחיות  ,פאיםורה

 לצוותהמבוססת על מודל מעבר מחלקת ההשתלות מסנט ג'וד לבית החולים ביילור, שנתנה השראה 
  .עוד בשנה שעברה הוגובש
 

, שהדיה העידוד שקיבל צוות מיקי מההורים ומהסביבה המקצועית לרבות הר"י, גרם לקטסטרופה
 . מסעירים את המדינה עד היום

 
ים, רחרפים ואתמוי, נפל דבר בישראל. ילדים מאושפזים באמצע פרוטוקולים כ4.6.17 -, בדם אחביו

 התעוררו בבוקר למצב בו הרופאים שטיפלו בהם נעלמו כולם ביחד. 
 

 לוגים, יכולים להבין את מידת הקטסטרופה טוב יותר מכל אחד אחר. אונקו-אתם כהמטו
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ילדים חולי סרטן  15השאירו מאחריהם  ים מראש,חודש 3, שאמנם התפטרו הרופאים הנוטשים

ת בהדסה ופשוט קמו והלכו, מעשה שיזכר לדראון עולם והפרת כל נורמה של והמחוברים לאינפוזי
 רופאים במדינת ישראל. 

 
 ,הבתוכנית שכל כולה פגיעה בהדסה ומנהל ,בו הילדים שימשו כקלף מיקוח ימדובר במרד אכזר

 טיו נעשה הצעד הנוראי הזה. שבעמן על ידם כמי שסו
 

של קטסטרופה ואיום אמיתי על חיי הילדים, אך טבעי שרופאים חייבים להתגייס ולסייע  ,במצב זה
אונקולוגים -ותזרומנה מכל המרכזים ההמטרפואי בהצלת הילדים הנטושים. היה מצופה שהצעות לסיוע 

 בארץ. 
 

חולים הית במלי שעור קומה וגדלות נפש חים בעמהעובדה ששני מרכזים בלבד הציעו עזרה, ומו
מעבר להיותה ראויה  ,התגייסו, הפשילו שרוולים ונזעקו לטפל בילדים לדיםיל ספראי ולילד דמונא

 אני משוכנע כי היא תזכר לעד.  ,הצרלהע
 

מומחים  תגבור רופאיםללא רופאים, כל בר בירב היה מעדיף במצב כזה בו ישנם ילדים מאושפזים 
 גם ברוטציה על פני העדר טיפול רפואי. 

 
הוא שאם היתה  ,של רופאי בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים תגבורור ההחלק הטרגי בסיפ
רופאי ישראל לסייע בהתנדבות רבים מ םקיאית במדינה זרה ומרוחקת, היו נזענוצרת קטסטרופה רפו

רנו, כאן במדינת ישראל, "עניי עירך" מוצאים עצמם רק עם קומץ בטיפול בילדים, אך כשזה קרה בעי
קולים גילדאים ישם כמוך, כשאני חושש שמדובר בים לדאבוני לביקורת מעמיתירופאים מתנדבים הזוכ

 בלבד. 
 

לקה חת כבוד רב, ולכן אסיים בהזמנתך אל המילאגך ברפואה הישרשייניב, אני רוחש לך והפ' ופר
לות הנפלאה של צות רופאי הדסה יאונקולוגית בהדסה, בה תוכל להתרשם בעצמך מן הפע-ההמטו
העושים הכל על מנת לתת לילדים חולי  ,יםדלספרא לי יונד ולילבית החולים אדמ ברים ברופאיהמתוג

קומץ פני ההורים. רופאים אלה מוכיחים כי שבועת הרופא קיימת וה לולהחזיר חיוך ע ,הסרטן חיים
 שהפר אותה הוא החריג שבחריגים ! 

 

    , הבברכ                               
 
 

 פרופ' זאב רוטשטיין                      
 מנכ"ל                  

 
 

 מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדיםיוסף פרס, פרופ'  :העתק
ר "ר שירה עמאר, ד"ר הלן טולידנו, ד", דאשר שפרה "ד :אונקולוגיה-המחלקה להמטואי רופ

ר "ר טרייסי גולדברג, ד"ר שלומית ברזילי, ד"ר שרה אליצור, ד"ר גיל גלעד, ד"אורה מיכאלי, ד
ג, ר ארנה שטיינבר"ד ,יץ'בר ג'ואן יעקובו"ר גלי אברהמי, פרופ' חנה תמרי, ד"סלבדור פישר, ד

 ר ג'רי שטיין"ד
 


