
 גם כזה בניתוח אפשרית תוצאה
רשלנות. כל בלי

 הדרכים שתי לנו נותרות ״לכן
הס לאי־מתן המתייחסות האחרות,

האחת, הרופא. על־ידי מלא בר
בתקי האשמה היא שהסברתי, כפי
 אינה השנייה הדרו המישפטית. פה

שלכם ההסכמה פסילת על מדברת

 אחריות הרופא על חדה האס
לחולה שנגרמו לנזקי□ מישפטית

 על לאשה להסביר הרופא על היה
כזה. סיבוך של אפשרות

 אם מאוד היססה שהיא ״מכיוון
 הרי ניתוח־עיקור, בכלל לעבור

 סיכון על הרופא של שהסברו
 החלטתה את מבטל היה כזה נוסף

 לא בית־המישפט ניתוח. לעבור
הרופאים אם לשאלה כלל נכנם

 תוקף. — בתי עם להיטיב שרצה
האב. שאל אחרת?״ דרו אין האם

 הדרך קיימת ראשית, ויש. ״יש
 כאן תביעת־רשלנות. של הרגילה

 לכם, שהסברתי כפי להוכיח, עלינו
 חוסר בגלל נגרמה התקלה כי

 נוכיח ואם הרופא, של מיומנותו
את הרופא על נטיל כזה, דבר

הרופא של מטיפולו כתוצאה
 קבע אלא הניתוח, בעת התרשלו
 לחוסר הביא מלא הסבר שחוסר

 אחראי הרופא היה ולכן הסכמה,
 נזק כל על לפצותה ועליו לתקיפה,

לה.״ שנגרם
 חביב אדם הוא עידן ד״ר ״אבל

 ולא טוב, רופא גם הוא מאוד.
 תוקף. שהוא עליו לומר רוצה הייתי

רופא לכנות חצוף משהו בזה יש

ורשלן. גרוע רופא של הסטיגמה

 ערים שהרופאים מכיוון ״אבל
 בלתי-אפשרי כמעט יהיה זו, לסכנה
 עידן ד״ר כי שיעידו רופאים לגייס

 שאינני גם מה התרשל. אומנם
 כאן היתד. באמת אם כלל יודע

 הרופא. של אשמה או רשלנות
היא הדופן שניקוב מאוד יתכן

 של רשלנותו על אלא לניתוח,
 הניתוח. על ההסברים במתן הרופא

להו קל יותר הרבה יהיה זה את
 עדים להביא שנצטרך מכיוון כיח,

 על־ידי הסברים מתן של לנוהג רק
ניתוח. לפני רופאים

 ומישרד־הבריאות ״בית־החולים
 להתנהגותו בעקיפין אחראים הם גם

ולכן אצלם, העובד הרופא של

דחוק כפופה הרופא עבודת צחוק? או בכי

 לרופאים ביניהם. תתחלק האחריות
 וחברת־הביטוח מיקצועי, ביטוח יש

 של בסופו כנראה שתשלם היא
דבר.״

 תביעה להגיש החליטו ההורים
 2 של פיצוי ולדרוש תקיפה על

 הנזקים פירוט לפי שקל, מיליון
 הדופן בגלל בעתיד לרותי שייגרמו
הצמודה. והשקית הנקובה

י ט שפ מי [יתוה
 יצחק הפרופסור שד הרצאה ^
 של עורכי־דין בכנס אנגלהרד ■

 צפה עורכי־דין, להשתלמות המכון
 במיספר ניכרת עלייה הפרופסור
 רפואיות תאונות על התביעות
 עלייה ניכרת כבר לדבריו, בישראל.

 בכך ויש אלה, בתביעות גדולה
 מזכיר הדבר לעתיד. סימן משום

 שגה. 25כ־ לפני ארצות־הברית את
 תביעות של אדיר גל אז החל שם
 הגיע זה גל תאונות־רפואיות. על

 ואחר-כך, שנה, 15כ־ לפני לשיאו
ש מישפטיות הגבלות בעיקבות

 חלה ובפסיקה, בחקיקה הוטלו
התביעות. במיספר ירידה

 דוגמות יש המישפטית בפסיקה
בטי רפואית לרשלנות מזעזעות

 אדם נסנס שבו המיקרה כמו פול.
 הורידו והרופאים שבר לניתוח
 של מיקרה או אשכיו. את בטעות

 בגב, ניתוח לשם שנכנסה אשד.
רגלה. את וקטעו
 של ברורים מיקרים הם אלה

 אך להוכיחם. קשה שלא רשלנות
 קושי לפעמים יש אחרים במיקרים

 נגרם הסיבוך אם להחליט רב
מהת או הרופא מרשלנות כתוצאה
המקו המחלה של מסויימת פתחות

 הדבר קורה שבה שהארץ ככל רית.
 למצוא יותר קל יותר, גדולה היא

 בבית־ להעיד שיבואו רופאים
 כמו קטנות במדינות המישפט.

 הרפואית הקהיליה שבהן ישראל,
 והיכרות הדוקים בקשרים מאופיינת

 רופאים למצוא מאוד קשה אישית,
בבית־הפישפט. שיעידו

 פיתחו ובקנדה בארצות־הברית
 ההסבר כאשר התקיפה תביעות את

 במיקרים הרפואי הטיפול בדבר
 לגבי מלא הסבר ניתן לא שבהם

הכרו והסכנות הכפייתי הטיפול
 הוא הדרוש שהניתוח ככל בו. כות

 ההסברים צריכים פחות, חיוני
 העומד אדם יותר. מלאים להיות
 קשה, מחלה בגלל ניתוח לעבור
 ניתוח, כל לעבור כדי דיו נואש
 אדם אך יהיו. אשר סיכועיו ויהיו

 יהיה קוסמטי ניתוח לעבור העומד
בו. הכרוך סיכון לכל יותר ער

 בישראל נקבע שבו פסק־הדין
 מהווה לחולה מלא הסבר אי־מתן כי

 ,67/66 ע״א הוא מישפטית תקיפה
 שטיינר, נגד בר־חי יוסף ד״ר

 שבתיק העובדות .230 )3( כ׳ פד״י
 המיקרה של לאלה דומות היו זה

 וכן בית־החולים הרופאים, בדוגמה.
ל יחדיו חוייבו מישרד־הבריאות

 של בסך פיצויים לקטינה שלם
לירות. 66,834

 היא הרפואה במיקצוע ״השיגרה
 אפוט* את או החולה, את להעמיד
 האפשרויות ברירת לפני רופסו,

 בו, הכרוכות והסכנות הניתוח, של
בבחי שותף ויהיה שידע מנת על

 יש נעשה, לא זה שדבר מכיוון רה.
 החלטת לפי הניתוח בעשיית לראות

ב תקיפה משום בלבד הרופאים
 בנימין השופט קבע מישפטי,״ מובן
 המקורי פסק-הדין את שכתב כהן

ב בביתזהמישפט־העליון בשבתו
.1966 שנת

 תביעות-התקיפה של התרבותן
שרופ לכך גרמו בארצות־הברית

המתגו ״הרפואה את פיתחו אים
 מיקרה בכל עורכים והם ננת״

 ומשונות. שונות בדיקות עשרות
 בכושר פגם תביעות מפני החשש
 את והטיל הרופאים של הטיפול

 דבר של בסופו הכלכלי הנטל
 משלם הרופא — הציבור על בחזרה
 לחברת־הביטוח יותר גבוהה פרמיה

מחוליו. בחזרה אותה וגובה שלו,

סקופ ■■■■ רו ■ הו ■יי
 )20 נזעמוד (המשך
להג אלה בשנים יוכלו מאווז

 ילמדו הם שאיפותיהם. את שים
ויצ ומקוריים, חדשים נושאים

 את גם ולשכנע לממשם ליחו
תוכניו להצלחת בסיכוי סביבתם

עבו במיסגרת החדשות. תיהם
 כמה לחוץ־לארץ יסעו הם דתם

רעיו משם עימם ויביאו פעמים
 להאבק ויצטרכו מעניינים, נות
להכ מבקשים שהם המהפכה על

עבודתם. במקומות ניס
ם פי ס :*

 לא גורמים הכספיים העניינים
 החולפת השנה במשך דאגה. מעט
 כספית במצוקה המזל בני חשו

 כלל שבדרך אלה גם ובהגבלה.
בהג חשו ממחסור, סובלים לא

הצטמ ההכנסה מקורות בלה.
 כספיים ומקורות והבנקים צמו,

פתו ביד נוהגים אינם אחרים
 ישתחרר השנה סוף לקראת חה.
 השלילית מהשפעתו הכספים בית
 יחושו המזל ובני שבתאי, של

בפני תיפתחנה ושוב רבה הקלה
תוכ למימוש חדשות דרכים הם

 אז עד רצוי הכספיות. ניותיהם
כס להתחייבויות להיכנס לא

 גדולות בעיסקות ולהתחיל פיות,
.1983 בתחילת רק

*.אהגה
החמי הבית — האהבה בית

 קשה מוקרן — המזלות בגלגל שי
 המזל. בבני פוגע וזה זו, בשנה

 בפרשיות מתחילים בקלות לא
 להרפתקות הרגילים ואלה אהבה,

 הקשר על לשמור מצליחים אינם
 שהוא או בלבד. הרפתקה בגדר
 מכפי רציני יותר להרבה הופך

 — לרוחם אינו וזה — שהתכוונו
 וגורם לפתע נפסק שהקשר או

עמוקה. אכזבה
 נישואים קשרי זאת, לעומת
 בני רגועה. המשכיות מבטיחים

ויכו שלווה, יחושו נשואים דגים
 במשך שנמשכו בעיות לתקן לת

 להינשא המעוגיינים אלה שנים•
 ואף רצונם, את לבצע יוכלו

 מיש- ממסגרת ליהנות להצליח
 דגים בני יציבה• יותר פחתית
למ יתפלאו ביתם, את שעזבו

למס מתגעגעים עצמם את צוא
מר להם שתיראה הישנה, גרת

ההרפת כל אחרי וחמימה גיעה
 שהתלווה השקט וחוסר קאות

אליהן.
י ד מ ם מ

 עתידים צפויים בלתי שינויים
 אלה זה. בנושא השנה להתרחש

 דירתם את למכור המעוניינים
 בלתי לפעמים בהפתעות, יתקלו

פע לחשוב להם וכדאי נעימות,
וגו חשוב כל־כך צעד לפני מיים
 וגם הכספיות הבעיות בגלל רלי.
 להם שקשה אחרים דברים בגלל

 עלולים הם זה, ברגע לראותם
א צו מ ת ל ם א מ צ ת ע עיו ב ת. ב שו  ק

 עד דירה מעברי לדחות רצוי לכן
האזרחית. השנה סוף

גדיאות
 שקטה שנה בריאותית מבחינה

ופת קטנות דאגות — יחסית
 פתרונן את תימצאנה אומיות
 אלה בעניינים לדאגות המהיר.

מוצדקת. סיבה אין
לימודים

 ימצאו בחייהם השימחה את
 נושאים של בלימודים דגים בני

ההצ שיגרתיים. ובלתי חדשים
 וחוכמתם פנים, לחם תאיר לחה
 כל. לעיני ותיראה ותעלה, תצוף

ובחי בחלקם יפלו רבים שבחים
ית לעבור, שיצטרכו קשות נות

מאמץ. ללא וכמעט בקלות בצעו
נסיעות

 לחוץ* יסעו המזל מבני רבים
מפתי בצורה פעמים כמה לארץ

 מתוכננת. לא וכמעט למדי, עה
זמנ את ינעימו בניכר ידידים

ומפ מעניינות הצעות ויציעו כם,
חייכם. מהלך את שישנו תות
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