
 מכתבי תודה 

 

 יעל צויק  06-09-19

 2019ספטמבר  07

 

 לכבוד 

 מנכ"ל משרד הבריאות 

 משרד הבריאות  –ר' חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר 

 אסיא מדיקל  – ד"ר סטפן בן שושן 

 

 Orthokineהנדון: הבעת הערכה על טיפול בשיטת 

 הקרנה לרגל שמאל. לפני כשנה החלתי לסבול מכאבים קשים מאוד בגב תחתון עם 

 . LUMBAR SPINAL STENOSISאובחן   CTבבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת

 התקשתי לתפקד בחיי היום יום, כל זאת למרות שטופלתי בתרופות מאוד חזקות. 

במצבי זה הובהר לי בשיחות עם רופאים שונים שהפתרון היחידי שנראה להם הוא ניתוח. היות וכבר עברתי  

נות השמונים, היה חשש כבד מביצוע חוזר של ניתוח וגם החדרת קיבוע לעיגון עמוד  למינקטומיה בתחילת ש

 השידרה. 

בחיפוש אחר פתרונות חלופיים לניתוח הגעתי, בדרך מקרה, לד"ר סטפן בן שושן, מומחה לרדיולוגיה פולשנית  

 אבחנתית במערכת השלד, עמוד שדרה ומפרקים. 

, שעונה לבעיות מהסוג   Orthokineבי"ח אסותא בת"א, מטפל בשיטת  "אסיא מדיקל" ב - ד"ר בן שושן, המשתייך ל

 שסבלתי מהן. יתרונה הגדול מבחינתי הוא היותה שיטת ריפוי שמחליפה את הצורך בניתוח, על כל משמעויותיו. 

 טיפולים עוקבים, כאשר מטיפול לטיפול הרגשתי הטבה במצבי הבריאותי.  3עברתי 

מגדירה את מצבי כטוב מאוד. חזרתי לתפקד באופן מלא, תוך שאני מקפידה על   היום, כשנה מתום הטיפולים, אני

 הליכה וביצוע תרגילי התעמלות מותאמים. 

תודתי העמוקה והערכתי לד"ר סטפן בן שושן על שהחזיר את בריאותי ותפקודי למצב תקין. כל זאת מבלי להזדקק  

 ות משמעותיות. לפרוצדורות רפואיות מורכבות )כמו ניתוחים( ובעלות השלכ

סיבה נוספת לשליחת מכתב זה, היא המלצתי לכם, כגורמים בכירים בעולם הרפואה, לפעול להגברת המודעות  

אותו מציע ד"ר בן שושן. אני משוכנעת שבכך יחסך סבל רב   Orthokineבקרב ציבור הנזקקים לטיפול בשיטת 

 לאין ערוך. ממטופלים, אי הזדקקות לניתוחים פולשניים והחלמה בזמן קצר 

   

 יעל צויק 

 

 



 

 יונתן החייל  13-06-19

שלום אני חייל שמשרת בחיל הרגלים לוחם בחטיבת כפיר כפר קרוב לשנה וחצי לפני בערך חצי שנה נפצעתי בגב  

פציעה חמורה יש לי שלוש פריצות דיסק המקרינים לרגל ימין קשה לי לישון אני כול רגע מתעורר מכאבים קשה לי  

רגל שמאל ולכן גם הגוף קצת התעקם לי כמובן שאני לא יכול לעשות את הדבר שאני הכי   ללכת אני עומד על 

אוהב וזה ספורט כול חיי התאמנתי בכושר קרבי גבוה כול זה קרה לי מעומס משקלים שנאלצתי לסחוב כמובן שמי  

טיפלו בי אלא   שלוחם בצבא מכיר את צהל כמה שהמערכת אטומה וסגורה לא טיפלו בי בצבא בכלל ולא רק שלא

גם המשכתי לשרת בתור לוחם בטח אתם שואלים איך הצלחתי וזאת בזכות בנאדם אחד תותח עם לב זהב  

שקוראים לו דר סטפן בן שושן חיפשתי קצת בגוגל על הכאבים והאתר שלו הופיע מולי לאחר כמה שיחות קצרות  

והתמיכה שלו לא קיבלתי בשום מקום  הוזמנתי לביקורת ישב מולי רופא אדיר במקצועיות שלו הקשבה שלו 

במיוחד ברפואה של צהל לאחר מכן הוא קבע לי טיפול פולשני תחת צילום סי טי ולמרות הבעיה הכספית שהייתה  

ברשותי הדר תמך עזר מאוד ופשוט אין לי המילים לתאר לכם איזה רופא תותח פשוט הכאבים שהוקרנו לי לרגל  

מן כמובן שיש לי עוד שיקום לעשות אבל בחיים לא חשבתי שאבריא במהירות  נעלמו אני מצליח לרוץ מצליח להתא

כזו חברים עומד מולכם אדם עם לב חם ידע ומקצועיות ממליץ בחום לכול אדם שהוא בין אם זה אזרחי או לוחם  

 בצבא עם כאבי גב ורגל להגיע אליו הוא פשוט דר מקצועי וחבר לחיים. 

 

 

 

 

 רוברטו רוזן  25-03-19

 שושן יקר, דר בן  

 רצ"ב מכתב תודה על פועלך! 

 יישר כח ומאחלת לכולנו בריאות איתנה ושתוכל להמשיך בטיפול המדהים הזה! 

 תודות רבות גם לסופי החמודה!!! 

 להתראות 

 טיפול באורטוקין  – רוברטו רוזן  27-02-19



 

 

 

 



 

 אלי שושן  14-09-18

 

 14/9/18    לד"ר סטפן בן שושן  היקר והנכבד שלום רב !!!          

 

בראשית אני חייב להודות ולהיתוודות  שהופתעתי עד גג ומעל מהאישיות שלך אתמול בביקורי אצלך. למזלי    

ולמזל כל שאר הלקוחות שלך נפלתי אצל הרופא והאדם הנכון בזמן ובמקום הנכון.הגישה שלך היא מלאכית ,  

ך היא שיש כמה דברים שדיברנו  התגובה הייתה מהירה כברק וכבר קיבלתי את מכתבכם. הסיבה שאני פונה אלי 

ואינם מופיעים במכתב. אז ד"ר נכבד אשמח לעזרתך בנושא  במילים שלך וסליחה מראש ואלפי תודות על עזרתך  

 והאנושיות שבך: 

  5.    לא ציינת את זה שקשה לי מאוד לעמוד ברצף מעל כמה דקות ומתקשה בהליכה ממושכת  מעבר לגג 1

כמו כן אותו הדבר לגבי עמידה בתורים שאני מבקש פטור מעמידה מתורים  במוסדות   דקות , חייב לעצור ולנוח ו

 שונים כגון דואר  , בנקים  זאת ועוד וכיוצא בזה. 

.    בגלל המצב הפיזיולוגי שלי סובל מחוסר יציבות בעמידה ובכלל ) רק במצב ישיבה אני מאוזן ומסוגל לנהוג  2

לא עומד / מתהלך ( לכן בכל יציאה הזמנים שלי מתארכים וההגעה שלי למוסד  וזאת מכיוון שאין לחץ על הרגליים ו 

 זה או אחר מתארכת .גורם זה ועוד מצריך ממני לצאת  מוקדם ובעוד מועד. 

.    אין מי שיעזור לי ואת כל הפעולות שאני צריך לעשות אני עושה לבד בקשיים לא קטנים , ושאני זקוק וחייב  3

ב  לגישה לטיפולים שוטפים כגון ביקור אצל רופאים   –גישות "כגון "תו נכה לרכב " שזה ה א  בעזרה " בניידות ובנ

לרוב , ביקור  לטיפולי פיזיוטרפיה שוטפים , ושאר הפעולות והדברים הכלליים להיתנהלות  בכלל ולכלל פעולות  

 טריויאליות   שאדם נדרש לעשות בשוטף וביום יום. 

פא האורטופד שלי  שאני מטופל אצלו ) ד"ר איזק ( , .א. את נושא הטיפול המומלץ   .    תציין בבקשה שלך לרו4

,.ב. שאתה מבקש שישלח אותי דחוף ל סי טי עמוד שדרה מותני וצווארי כדי לברר את אופי המשך הטיפול   

כה לרכב "  ושיציין שזה דחוף מכיוון שהתורים ארוכים, ג. שאתה מבקש גם שירשום וימליץ לקבלת" תג חנייה לנ

כפי שעשה בעבר  מקורח הנסיבות שזה המינימום שיאפשר לי להמשיך לתפקד מבלי להיזדקק לעזרה .ד. ושאין  

טעם לזריקות קורטיזון בכלל ועקב אופי הבעייה אצלי.ושהקשיים העיקריים אצלי זה העמידה שמוגבלת למספר  

למרחקים קטנים ושמדובר על טווחים שבין     דקות בלבד ומצריכות הפסקות ונדרש לישיבות , ושההליכה מוגבלת 

 מטר  ושגם מצריכים עצירה ומנוחה .  100ועד גג  50

 .   1999בעקבות התאונה מאחור שאירעה בשנת   2001.    לא עובד משנת 5

.    לגבי השינה חייב לישון על צד שמאל כאשר נעזר במספר כריות +חגורת גב+מגיני ברכיים וקרסוליים+מקל  6

 ומקווה להענות  במכתב חוזר במילים שלך .ג.ח.ט   תרופות להקלה. ד"ר נכבד סליחה על ההטרדה,  +  כוןיוהל

 

 בברכה

 

 

 

 



 אלי שושן 

 אלברט בן דוד  09-05-18

 ד"ר בן שושן הנכבד, 

 עם סיום פרוצדורת הטיפול , אני מבקש להודות לך. 

 

באתי למרפאה לפני מספר חודשים, כאשר הופיעו אצלי כאבים בגב התחתון עם הקרנה לרגל שמאל, וכן כאבים  

ך, הכאבים נעלמו כמעט לחלוטין. אני מבקש  בברך שמאל. לאחר ביצוע הטיפולים שכללו מספר זריקות בגב ובבר 

הטיפול   -לציין את האווירה הטובה ששררה לאורך כל הטיפולים, התחשבות מירבית והבנת הפציאנט,ומעל לכל 

המקצועי והמועיל. אני רוצה גם לציין את יחסה החם והמקצועי של גב. סופי שהתמידה דאגה שכל הארגון יהיה על  

 הצד הטוב ביותר. 

 

 ובהערכה רבה, בתודה 

 אלברט בן דוד 

 

 



 



 

 Orthokineמשה בר סימן טוב  06-12-17

 



 תודה והערכ  – שר הבריאות   –הרב יעקב ליצמן  – משרד הבריאות  29-01-17

 



 

 פלורי שטרית  24-05-16



 



 

 יגאל פולקמן  21-03-16

 

 

 

 

 

 

 



 זריקות אורטוקין  –יעקבי רחל  27-12-12

 

 

 

 

 

 

 



 ס ליה גרוט 12-06-12

 

 

 

 

 

 

 

 



 פיבי גרנות  01-05-12

 

 וקנין חיים  25-10-08



 



 טיפול הזרקת צמנט למטופל יעקב סייג  16-12-07

 

 

 



 

 יצחק רוזנר  29-05-07

 

 



 

 

 

 עליזה נרבון   2005יוני 

 



 דליה אדמוני 

 

 

 



 מפקד המאמ''ס בסיס הדרכה חיל הים  – אלון ביטון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אליהו יעיש 

 

 



 זריקות האורטוקין  – סטולר מיכל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קרן כהן 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כץ יפה

 

 טיפול באורטוקין  –פלורי שטרית 



 

 

 

 

 



 לכבוד 

 פרופ' ארי שמיס  – מנכ"ל אסותא 

 הנהלת אסיא מדיקל 

 אסיא מדיקל  – ד"ר סטפן בן שושן 

 Orthokineהנדון: הבעת הערכה על טיפול בשיטת 

 . לפני כשנה החלתי לסבול מכאבים קשים מאוד בגב תחתון עם הקרנה לרגל שמאל. 1

 . LUMBAR SPINAL STENOSISאובחן   CTבבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת

 . התקשתי לתפקד בחיי היום יום, כל זאת למרות שטופלתי בתרופות מאוד חזקות. 2

. במצבי זה הובהר לי בשיחות עם רופאים שונים שהפתרון היחידי שנראה להם הוא ניתוח. היות וכבר עברתי  3

וגם החדרת קיבוע לעיגון עמוד    למינקטומיה בתחילת שנות השמונים, היה חשש כבד מביצוע חוזר של ניתוח

 השידרה. 

. בחיפוש אחר פתרונות חלופיים לניתוח הגעתי, בדרך מקרה, לד"ר סטפן בן שושן, מומחה לרדיולוגיה פולשנית  4

 אבחנתית במערכת השלד, עמוד שדרה ומפרקים. 

ונה לבעיות מהסוג  , שע Orthokine"אסיא מדיקל" בבי"ח אסותא בת"א, מטפל בשיטת   - ד"ר בן שושן, המשתייך ל

 שסבלתי מהן. יתרונה הגדול מבחינתי הוא היותה שיטת ריפוי שמחליפה את הצורך בניתוח, על כל משמעויותיו. 

 טיפולים עוקבים, כאשר מטיפול לטיפול הרגשתי הטבה במצבי הבריאותי.  3. עברתי 5

באופן מלא, תוך שאני מקפידה על  היום, כשנה מתום הטיפולים, אני מגדירה את מצבי כטוב מאוד. חזרתי לתפקד 

 הליכה וביצוע תרגילי התעמלות מותאמים. 

. תודתי העמוקה והערכתי לד"ר סטפן בן שושן על שהחזיר את בריאותי ותפקודי למצב תקין. כל זאת מבלי  6

 להזדקק לפרוצדורות רפואיות מורכבות )כמו ניתוחים( ובעלות השלכות משמעותיות. 

כתב זה, היא המלצתי לכם, כגורמים בכירים בעולם הרפואה, לפעול להגברת המודעות  . סיבה נוספת לשליחת מ7

אותו מציע ד"ר בן שושן. אני משוכנעת שבכך יחסך סבל רב   Orthokineבקרב ציבור הנזקקים לטיפול בשיטת 

 ממטופלים, אי הזדקקות לניתוחים פולשניים והחלמה בזמן קצר לאין ערוך. 

 בברכה, 

 יעל צויק 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לכל המעוניין 

 ד"ר סטפן בן שושן 

 הנדון: הטיפול באורטוקין 

לאחר שסבלתי תקופה ממושכת מכאבי גב עזים, כאבים שפגעו באיכות חיי וביכולת לתפקד בתפקודי הבית,  

אורטוקין, טיפול עצמי שחסך ממני את הצורך  הופניתי על ידי חברה לטיפול אצל ד"ר סטפן בן שושן באמצעות  

 בהתערבות כירורגית והחזיר אותי לטיפול מלא. 

הופתעתי לגלות שקופות החולים וחברות הביטוח אינן מכירות בטיפול מוצלח זה, וכן מכירות בטיפולים כירורגיים  

 שמנטרלים את המטופל לתקופה ממושכת ולא תמיד מועילות. 

כם להכיר בטיפול באורטוקין שהינו יעיל, הינו טיפוך עצמי ומאפשר למטופל לחזור לשגרת  הנני פונה וממליצה בפני

 יומו במהירות רבה.וחסך ממני ניתול מיותר. 

 עלי לציין שכיום הטיפול יקר ורק מעטים בעלי אמצעים יכולים להינות מיתרונותיו. 

 טיפול. הנני מקווה ומייחלת שלאחר חשיבה מחודשת תכירו בחשיבות ויעילות ה

 

 בברכה, פלורי שטרית 

 קרית אתא   14השופטים 

 050-3510735טל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לכבוד: פרופסור רביד, מנהל בית החולים "מעייני הישועה" 

 שושן - הנדון : ד"ר בן

 טפול באבי : המי אהרן 

בא, עם שבר רציני ביותר בחוליית עמוד  הגענו לטיפול אצל הנ"ל לאחר שאבי היה מאושפז בבית החולים שי

 השדרה, ושם פחדו לנתחו 

(, ומצבו הבריאותי הכללי שהיה בכי רע, עם  94מכיוון שהחוליה הייתה במצב של ריסוק ומפאת גילו של אבי )

 מחלות שונות וחוסר 

בעות מהיות  תפקוד מינימלי בהרבה תחומים. גם פחדו לקחת סיכון שהטיפול לא יצליח עקב הסכנות הרבות שנו

 עמוד השדרה אחראי 

 לתפקודים השונים של אדם. 

. , ועל אף כל הסיכונים הכרוכים בכך. כל זאת גם  C.Tשושן החליט בכל זאת לנתחו , וזאת לאחר בדיקת  -ד"ר בן 

 למרות שאי אפשר 

  כללית , שהייתה יכולה להיות קטלנית בהתחשב בגילו המתקדם של אבי,-היה לעשות את הפעולה עם הרדמה

 ובמצבו הכללי. 

 שושן, ניתוח דומה בשתי חוליות אחרות, לאחר שבר רציני שהיה בהן. - יצויין כי לפני כשנתיים אבי עבר אצל ד"ר בן

שעות בלבד לאחר הניתוח, אבי כבר הצליח לשבת וללכת מספר צעדים )מה שלא יכל לבצע מאז נפילתו   24כיום , 

 ושבירת החוליה(. 

שושן, על כל האמור לעיל, כמו גם על היחס האישי והלבבי ביותר  -אסיר תודה לד"ר בן אני, ובשם כל אחיי,  

 שהעניק לאבי. 

 בכבוד רב: המי שלמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לכבוד 

 סגן שר הבריאות -ח"כ הרב יעקב ליצמן

 מנהל רפואי/מ.ר. מעיני הישועה -פרופ' מרדכי רביד 

 מנכ"ל מ.ר.מעיני הישועה -ד"ר גרשון לידר

 נציבות פניות הצבור( : צעותמיו"ר הנהלת מכבי שרותי בריאות)בא- פרופ' משה רוח

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

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

 מכובדי 

- שנים,סובל מבעיות גב תחתון מאז אמצע שנות ה 45- ,חבר מכבי כ64,בן 60235256-אני הח"מ,חיים קדוש ת.ז.

,כבר  2011חרון שעשיתי ביוני .עם השנים המצב הלך והחמיר)בתחילה דובר רק על בלטים!(ובסי.טי. הא70

(עם פרגמנט דיסק מנותק בתעלה.החמרה זו גרמה לי  5ל-4הודגמה פריצת דיסק ניכרת מאחור לשמאל)בגובה ל

ים בגב תחתון,עם הקרנה)בפעם הראשונה!(לרגל שמאל,מה שהגביל אותי מאוד בתנועה ובתפקוד  כאבים איומ

 היומיומי. 

כל הרופאים האורטופדים שפקדתי במשך השנים,וכל טפולי העזר שהומלצו לי על ידם,כמו:פיזיוטרפיה,דיקור סיני  

 פתי לסוג הטיפול שבנדון. לא צלחו ולא עזרו לי כהוא זה,בפתרון בעיות הגב שלי,עד אשר נחש- וכיו"ב

זריקות אורטוקין,בטווח של שבוע ביניהן,בהנחיית סי.טי.,לאזור חלל האפידורל   3זהו טפול הכולל פרוטוקול של 

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

מבחנות   2טפול במלותי הפשוטות:לקיחת דם רגילה ממני)רדיולוגיה פולשנית במ.ר. מעיני הישועה.מהות ה

וזה בעצם מה שמוזרק לי    -רגילות(,עבודו במעבדה בעזרת אינקובציה וצנטריפוגה,להפרדת חלבוני הגנה ממנו

 בחזרה לגוף,כמתואר לעיל. 

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

אני חזרתי לתפקוד יומיומי רגיל,ללא שום מגבלה.כך יכולתי לחזור לפעילות  - חודשים נוספים 3עם הזמן,ולאחר 

פעמים בשבוע.הטפול הזה הוכתר   3-פעמיים עד שלש בשבוע( ופעילות פנאי)רקודי עם(,כ -ספורט)בעיקר שחייה 

מקרה שלי הצלחתי גם להוציא  מבחינתי בהצלחה מלאה,והביא לרפוי בעיית הגב,ממנה סבלתי והוגבלתי.ב

ש"ח(.אך כידוע לצערנו,לא   8500-השתתפות לא מבוטלת מבטוח בריאות פרטי שיש לי)עלות כוללת של הטפול 

לכולם יש את האפשרות להכנס להוצאה זו,ונאלצים להיגרר ולסבול במשך שנים רבות.אף רופא מבין אלה  

של טיפול זה,אליו נחשפתי רק בזכות החיפוש והשיטוט  שטופלתי על ידם במשך השנים לא יידע אותי על קיומו 

 העצמי באינטרנט. 

רואה כחובה נעימה לעצמי לציין לטובה את גישתו המקצועית והחמה של הרופא המטפל,ד"ר סטפן בן שושן,ובכלל  

  את האנושיות והאמפתיות שהפגין בכל מגעינו.בסכומו של דבר,טפול האורטוקין,הבייבי שלו,פשוט"החזיר"אותי 

 לחיים נורמליים,וזאת אזכור כל ימי. 

אנא פעלו ועשו את כל האפשרי והנדרש ע"מ להפוך טפול זה,לזמין ונגיש לכל אזרח במדינה  - בקשתי מכם מכובדי

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

 אשמח להיוודע על התפתחויו בנדון 

 יים קדוש,שונמיתבתודה מראש,ח 

 34562מיקוד -,חיפה20

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



 

 

 

We have been in touch about various clients of mine over the years, but this email is about a new 

procedure that I had done to my very painful knees that has literally changed my life….not a client and 

no monetary connection either. Just wanting to help others regain their physical functioning 

Being almost 60 and having a very active, ballet, running, and a few car accidents led to a problem with 

cartilage in my knee– actually starting at the age of 16. After microscopic surgery about 7 years ago it 

was decided that a new knee was the only hope of relieve from the constant pain in my left knee and 

the growing pain in the right . 

Then a friend told me about a procedure being done by Dr. Stephane Ben-Shusahan called Orthokine – 

that she was about to have a hip replacement after putting it off for years and no longer being able to 

move. After having the procedure (6 treatments) followed by physical therapy she was pain free!!! I was 

at the point of no return for my knee and was giving it another 6 months before I did a knee 

replacement. I found out about this in October 

In Orthokine they take the blood, spinout the plasma and then re-inject it UNDER FLORASCOPE so the 

plasma is injected right where it needs to be to heal the damage . 

Dr Ben Shushan say that if the damage is too great it won't really help..BUT I was lucky, now my right 

knee is pain free and the pain on my left knee is only slight. My physical therapist that I have been going 

to for 15 years said "I have never seen your knee so healthy "!! 

I thought that this kind of pain reduction and healing right here is Israel is worth a story by you so that 

the English speaking community can benefit from knowing about this procedure 

Laurie Heller 

President Laurie Heller and Associates (LHA) 

Ma'ashe Hoshev 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פרופ' מוטי רביד  – נהל בי"ח מעייני הישועה לכבוד: מ

 שלום רב, 

 מחדרה.  83שמי רחל יעקבי, בת 

 שנה עברתי ניתוח גב עקב פריצת דיסק ובשנה האחרונה חזרו כאבי הגב באופן חמור מאד.  12לפני 

ניתוחית,  המליץ לי לשקול לפני אופציה  MRI - נוירו כירורג, שבבחינת ה - הגעתי לייעוץ אצל ד"ר שלמה דוידוביץ

 את הטיפול של ד"ר סטפן בן שושן במעייני הישועה. 

  ORTHOKINEזריקות  3 –פרוצדורות  3ע"פ הכתוב יש לי פריצת דיסק פורמינלית וד"ר בן שושן ביצע טיפול שכולל 

. אני שמחה שניסיתי זאת כי  L4 L5)עם קרינה נמוכה( בגובה  CTבטווח של כמה ימים בין הפעולות , בהנחיית 

 י סוף סוף לתפקד, ללכת )ללא ההליכון( ואפילו שוקלת לחזור לעבודה . חזרת

 ₪( שאני לא בטוחה שיש לכל אחד לשלם ועל כך חבל מאד.  8,800לצערי נאלצתי להיפרד מסכום גבוה מאד )

לאור גילי המופלג, ברור שאני משלמת שנים רבות ביטוח בריאות וחבל שכאשר באמת זקוקים לפעולה קצת פחות  

 ה, נאלצים להיפרד מסכום כה גבוה. שכיח

 ברכותי לד"ר בן שושן על הסבלנות, העדינות והמקצועיות. 

 יישר כח! 

 בברכה, 

 יעקבי רחל 

 חדרה 

 ס.שר הבריאות   –העתק: הרב ליצמן 

 כללית מושלם  – מר פרץ גוזה 

 


