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 הנדון: קריסת המחלקה ההמטואונקולוגית בהדסה ופגיעה בילדים חולי סרטן

אנו עושים פנייתנו זאת אליך כמוצא אחרון עבור הילדים חולי הסרטן אשר טופלו ומטופלים במחלקה 

 ההמטואונקולוגית בירושלים. 

לא רק שרופאי המחלקה עזבו ואת  -כי המשבר במחלקה בעיצומו, ואף החריף  2אמש פורסם בחדשות ערוץ 

במצוקה גדולה וכי אינן יכולות להבטיח את הטיפול  מקומם לא תפסו רופאים אחרים, אלא גם האחיות חשות

 האיכותי האמיתי הנדרש במחלות הסרטן המורכבות בהן חולים הילדים.

גב׳ נתניהו, פניה זו אינה נעשית בקלות דעת והיא נסמכת על מעורבותך במשברים בעבר ועל הדאגה שברור 

 לנו שאת חולקת עימנו לכל ילדי ישראל, אשר בריאותם בסכנה והם אינם מטופלים כיאות.

משבר זה הוא לא פחות מאשר הסיוט של כל הורה. איננו חפצים לחפש אשמים באופן ניהול המשבר 

בתוצאותיו הקשות, אבל אנו חשים שהמצב הנוכחי הוא בלתי נסבל ולא ניתן להשאירו על כנו, ועל כן עושים ו

 פנייתנו זאת.

 40במצב הדברים שנוצר, אין  מחלקה המטואונקולוגית בירושלים. במדינת ישראל, חשוב לדעת יש בסה״כ 

מצער מדובר בהתמחויות בגידולי מוח, ל -רופאים המומחים בתחום ולכל אחד מהם תת התמחות משמעותית 

 גידולים בעיניים וכו. 

 300מתמחים, לא התמלאו התקנים בהדסה ויותר מכך חלק מ  3רופאים מומחים ועוד  6עם התפטרותם של 

 הילדים המטופלים במחלקה, הועברו לטיפול בשיבא ושניידר.

הטלאי על טלאי בהדסה, להגיע  אלא שגם בשיבא, אין עודף כח אדם, חלק מהרופאים נדרשים כפתרון

וכך נוצר מצב שלא רק הטיפול בילדי ירושלים נפגע אלא גם הטיפול בילדים במחלקות אחרות לירושלים, 

 .פשוט בשל העומס והצורך של רופאי שיבא לדוגמא להגיע ולטפל גם בילדי ירושלים -בארץ 

היושבים בביתם )וכאמור אין לנו רצון להיכנס מומחים  6מומחים בארץ; כלומר נכון לעכשיו יש  40כאמור, יש 

אחוז מכח האדם  16העובדה היא שהם אינם שם(,  -בעת הזאת לשאלה כיצד הם התנהלו תוך כדי המשבר 

המומחה בארץ, אשר במקום לטפל בילדים חולי סרטן, פשוט אינו מנוצל. יותר מכך, כדי להכשיר רופאים בעלי 

כלומר כל שנות הניסיון המצטברות של הרופאים הללו, אשר בית הדין  -ך שנים בער 16המומחיות הזאת לוקח 

לעבודה קבע כי התפטרותם אישית וחוקית, יושבות באפס מעשה כרגע. היעלה על הדעת שהרופאים הללו, 

 ישמשו רופאי ילדים בקופת חולים במקום שיצילו חייהם של ילדים חולי סרטן ? 

 ות ובמיוחד לאור מעורבותנו האישית והדאגה העצומה שמלווה אותנו.אנו פונים אליך בשל תחושת הדחיפ



 

 

חה״כ נחמיאס ורבין מלווה את המשבר מזה חצי שנה ומכירה מקרוב את ההורים והילדים באופן אישי, כמו 

גם את הרופאים המתפטרים וניסתה להוביל מהלכים בתוך הכנסת ומחוצה לה כדי להושיב את כל הצדדים 

. חה״כ גליק אשר ביקר במחלקה המאולתרת בגן סאקר, נזעק אף הוא לנוכח המשבר לשולחן הגישור 

 והתחושה כי ההורים והילדים נותרו לבדם במאבק.

טובים וחשובים ככל  -ורבין המעורבת במשבר לעומקו, טענה לאורך זמן שאין לתת לרופאים -ח״כ נחמיאס

כקבוצה לביה״ח שערי צדק; דרישה שעל פניה  הרופאים דרשו לעבור -שיהיו, לנהל את מערכת הבריאות 

 נראית בלתי סבירה.

אולם בעת הזאת, ולאור הממצאים האחרונים, כולל נסיונות נוספים לערב רופאים מבחוץ כמו פרופ׳ ברלוביץ׳, 

נראה כי מדובר בעוד אצבע ועוד אצבע בסכר, בעוד לילדים החולים עצמם אין פתרון אמיתי בהדסה, ולהורים 

 פת שקט נפשי. אין טי

נדמה כי למרות כל האמור לעיל, אין מנוס מפתיחת מחלקה בשערי צדק. אנחנו סבורים כי לא ניתן עוד לתת 

לדברים להתנהל כפי שהם ולהותיר את הילדים בירושלים, למעשה, ללא פתרון טיפולי אמיתי. יותר מכך, זה 

ישורו של משרד הבריאות כרגולטור, אולם פשוט בלתי נסבל. מדובר בתהליך לא מסובך בו כמובן נדרש א

מדוע לא ינתן אישור כזה )יש לציין כי ההורים עתרו לבג״צ  -בעת הזאת ובשל הנסיבות  -קשה להבין 

 בדרישה לפתוח מחלקה בשערי צדק(.

פניה זו אינה נכתבת בקלות ראש, אולם אין אנו רואים מוצא אחר מלבד נסיון התערבות מצידך על מנת להביא 

סיום המשבר. הילדים בגן סאקר, לא יכולים להיות ״שקופים״ במערכת הבריאות ואין זה מתקבל על הדעת ל

 שהדבר לא יבוא על פתרונו ובאופן מיידי.

מדובר במצווה גדולה, גב׳ נתניהו. אנו מקווים שתיעני לבקשתנו ותבואי לבקר את הילדים בבית החולים 

 המאולתר ותראי כיצד ביכולתך לעזור.
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