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  :לכבוד

  הנהלת קופת חולים כללית

  ההסתדרות הרפואית בישראל

  מכתב תודה, פרופסור פרידלר שבח הנדון:

 לפרופסור פרידלר שבח. תודתי והערכתי הכנהאת בכדי להביע אליכם בזהנני פונה  .1

אותו ביצע  IVFבשבח והודיה להשם ילדתי את בתי לפני כחודשיים לאחר הליך פוריות  .2

 פרופסור שבח היקר.

שנים  3 -טופלתי במסגרת פרטית במשך כ בטרם הגעתי לפרופסור שבחאציין כי ראשית,  .3

י של הפרופסור בעל . לא אכביר במילים ולא אציין את שם הרופא הפרטללא הצלחה וחצי

השם ה"נחשב" מפאת כבודו, אך ברי כי טיפולים אלו היו כרוכים בקשיים רבים, פיזיים 

 ונפשיים לרבות השקעה כספית עצומה.

. עם הגעתי לפרופסור שבח במרפאת "הרצוג" בבני ברק, פגשתי במלאך בדמות אדם .4

הטיפולים שלי,  הראשון במרפאה פרופסור שבח הקשיב בקשב רב להיסטוריית יבביקור

והדריך  במסגרת קופת החולים, ייעץ הסביר לי בסבלנות ובמקצועיות רבה על אופן ההליך

 באופן אשר השרה ביטחון בה בעת.

שינוי לרבות הודות להכוונה המקצועית של פרופסור שבח, הפעלת שיקול הדעת על ידו  .5

החזרה בחודש דחיית מועד ההפרוטוקול במהלך הטיפול, מעקב צמוד והכוונה מדויקת, 

ברוך השם נקלטתי להריון אשר בזכותו כאמור כבר בטיפול הראשון לאחר השאיבה, 

 ילדתי את בתי.

 מילים לא תוכלנה לתאר את הערכתי הכנה והעמוקה לעבודת הקודש של פרופסור שבח. .6

הנייד  ראוי לציין כי פרופסור שבח היה זמין עבורי בכל צעד ושעל, לרבות בפניות בטלפון .7

 בהיוועצות לאחר ניתוח קיסרי אותו עברתי. האישי שלו, לפני הלידה וגם לאחר מכן

כלל ועיקר לרופא במעמדו, קל וחומר לרופא במסגרת  איננה מובנת מאליה התנהלות זו

 מתוך שליחות גרידא. ציבורית אשר מעניק מזמנו וממרצו מעל ומעבר לנדרש

רבים כדוגמת פרופסור שבח, שליח של השם יתברך, מי ייתן ומדינת ישראל תזכה ברופאים  .8

 אשר עושה עבודת קודש במקצועיות, בסבלנות, בקור רוח מחד ובאנושיות רבה מאידך

 .ומזכה נשים רבות במימוש החלום לזכות לפרי בטן בבריאות ובהצלחה

 אבקש כי תודתי תועבר לפרופסור שבח באמצעותכם. .9
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