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 לכבוד

סגן שר הבריאות-הרב יעקב ליצמן כ"ח  
מעיני הישועה. ר.מ/מנהל רפואי-מרדכי רביד' פרופ  

מעיני הישועה.ר.ל מ"מנכ-ר גרשון לידר"ד  
(נציבות פניות הצבור"צעותמבא) ר הנהלת מכבי שרותי בריאות"יו-משה רוח' פרופ  

(נציבות פניות הצבור:באמצעות)ל מכבי שרותי בריאות"מנכ-מר רן סער  
                                                

אורטוקין-י טפול ה"רפוי בעיות גב תחתון ע:הנדון  

 מכובדי

אני הח"מ, חיים קדוש ת.ז.-42054044 ,בן 45, חבר מכבי כ-54 שנים, סובל מבעיות גב תחתון מאז 

האחרון  .טי.ובסי !(בתחילה דובר רק על בלטים) עם השנים המצב הלך והחמיר .02-אמצע שנות ה

עם פרגמנט דיסק  (4ל-5בגובה ל) כבר הודגמה פריצת דיסק ניכרת מאחור לשמאל ,0211שעשיתי ביוני 

לרגל  !(בפעם הראשונה) עם הקרנה,החמרה זו גרמה לי כאבים איומים בגב תחתון .מנותק בתעלה

.מה שהגביל אותי מאוד בתנועה ובתפקוד היומיומי ,שמאל  

 :מוכ ,העזר שהומלצו לי על ידם טיפוליוכל  ,תי במשך השניםכל הרופאים האורטופדים שפקד

עד אשר נחשפתי  ,בפתרון בעיות הגב שלי ,לא צלחו ולא עזרו לי כהוא זה-ב"דיקור סיני וכיו ,פיזיותרפיה

.לסוג הטיפול שבנדון  

זור חלל לא ,.טי.בהנחיית סי ,בטווח של שבוע ביניהן ,זריקות אורטוקין 5זהו טפול הכולל פרוטוקול של 

ר סטפן בן "הטפול בוצע בהצלחה רבתי בידי ד .4ל-5בגובה ל!( מסביב לפריצה) האפידורל משמאל

לקיחת  :הפשוטות במילותייפול ימהות הט .מעיני הישועה. ר.מנהל יחידת רדיולוגיה פולשנית במ ,שושן

וזה בעצם  -נה ממנולהפרדת חלבוני הג ,אינקובציה וצנטריפוגה תבמעבדה בעזר עיבודו ,דם רגילה ממני

.כמתואר לעיל ,מה שמוזרק לי בחזרה לגוף  

שהלכה  ,התחלתי להרגיש הטבה משמעותית !(סיום הטפול) כבר לאחר כחודש לאחר הזריקה השלישית

כך  .ללא שום מגבלה ,אני חזרתי לתפקוד יומיומי רגיל-חודשים נוספים 5ולאחר  ,והתגברה עם הזמן

 5-כ ,(עם ריקודי) ופעילות פנאי (פעמיים עד שלש בשבוע-בעיקר שחייה) יכולתי לחזור לפעילות ספורט

ממנה סבלתי ,והביא לרפוי בעיית הגב ,פול הזה הוכתר מבחינתי בהצלחה מלאהיהט .פעמים בשבוע

אך   .במקרה שלי הצלחתי גם להוציא השתתפות לא מבוטלת מבטוח בריאות פרטי שיש לי .והוגבלתי

ונאלצים להיגרר ולסבול במשך שנים  ,להוצאה זו להיכנסלא לכולם יש את האפשרות  ,כידוע לצערנו

אליו  ,אף רופא מבין אלה שטופלתי על ידם במשך השנים לא יידע אותי על קיומו של טיפול זה .רבות

.נחשפתי רק בזכות החיפוש והשיטוט העצמי באינטרנט  

ר סטפן בן "ד ,ין לטובה את גישתו המקצועית והחמה של הרופא המטפלרואה כחובה נעימה לעצמי לצי

הבייבי  ,פול האורטוקיןיט ,בסכומו של דבר .ובכלל את האנושיות והאמפתיות שהפגין בכל מגעינו ,שושן

.וזאת אזכור כל ימי ,נורמאלייםאותי לחיים  "החזיר" פשוט ,שלו  



לזמין ונגיש לכל  ,מ להפוך טפול זה"הנדרש עאנא פעלו ועשו את כל האפשרי ו-בקשתי מכם מכובדי

לרוב התושבים אין את האפשרות לממן לעצמם . י הכנסתו לסל הבריאות"ע ,אזרח במדינה שזקוק לו

.פול זהיט  

 

                                                                                                                                    

 אשמח להיוודע על התפתחויות בנדון

                                                                                                                                       

,בתודה מראש  

 חיים קדוש

 
 

.מעיני הישועה. ר.מ ,ר סטפן בן שושן"ד:העתק  

 

                                                                                                                                            

        

 

                                                  

 


