
 אומנודסמן - הרכואה מבקר וחש מבקרהמדינה, שיש נמו
ושלנוח של מקוים רנווק שיונו ,,ומיקצוע בלתי־תלוי

שד אנאטומיה

 על-ידי טיפול של מיקרה כל
 רפואי, צוות על־ידי או רופא

 של בנכות או במוות שנסתיים
 טיפול עקב הטיפול, מקבל

 הבלתי־נבון, בזמן או בלתי־נכון
המטפ של קלות-דעת בשל או

רפואית. רשלנות הוא — לים
 לכנות נהוג המיקרים, ברוב בארץ.

 ״טעות־ התמים בביטוי כאלה מיקרים
אנוש״.

 להינתן יכול בלתי־נכון טיפול
 מחלה על הרפואה של ידע חוסר בגלל

 את להאשים אין זה ובמיקרה מסויימת,
 שהידע במיקרים ברשלנות. הרופא
 כל את הפעיל לא מסויים ורופא קיים,
 לרכוש כדי המירב את עשה ולא כוחו
אפשר — בו להשתמש או הידע את

רפואית רשלנות
 הרפואי המולך גבה שוב שבוע ך*

 שלו. התורן קורבן־האדם את 1 (
 מתה מבת־ים, 28 בת כהן,׳ עירית
 ששוחררה אחרי אחדות דקות בביתה

 וולפסון בית״החולים של מחרר־המיון
בתל־גיבורים.

 תהיה, אשר למותה הסיבה תהיה
ה שחובת ספק, של צל ללא ברור

הקריטי, במצבה להבחין היתה רופאים
להש לפחות בבית־החולים, להשאירה '

 שהיתה מאוד יתכן כזה, במיקרה גחה.
בחיים. נשארת

 הינו הזה הטראגי המיקרה
 רשלנות של קלאסית דוגמה

רפואית.
 רפואית רשלנות של אחר מיקרה

 ילדה, אליהו אירית בבאר־שבע. אירע
 2,520 במישקל תינוקת תקינה, בלידה

 אצל נתגלתה לאישפוז השני ביום גרם.
 יום לאשפזה הוחלט צהבת. התינוקת

נוסף.
 הידרדר הלידה אחרי ימים שלושה

 את הרופאים שלחו זאת, למרות מצבה.
 בהתעלמם הביתה, והתינוקת אירית

 בבית־ להשאירן האם של מבקשתה
 התינוקת חזרה יום כעבור החולים.
 סורוקה בבית־החולים נמרץ לטיפול
ונפטרה.

 סורוקה, של סגן־המנהל־הרפואי
 שהתינוקת טען ראובני, חיים הד״ר

 שני על־ידי ששוחררה לפני נבדקה
 בזיהום בביתה לקתה והיא רופאים,

למותה. שגרם
 שופטים
חטרי־אוגים

 יש רפואית רשלנות של הגדרה ^
 בטרמינולוגיה. בילבול בארץ ^

ופי המושג, משמעות של טישטוש
שונים. רושים

 בך, כדי עד גדול הבילבול
 כי למסקנה שמגיעים שעד

 היתה אחר או זה במיקרה
 רבות, שנים עוברות רשלנות,

 חייבים הנפגע מישפחת וקרובי
 קשים מאבקים ולנהל להתעקש

בית־המישפט. כותלי בין
גורמים: מכמה נובע זה כל
 לרשלנות, חשד של במיקרים •

 האמת בגילוי מעוניינים אינם הרופאים
 מהלך את לטשטש תמיד ומנסים

הטיפול.
 עד לכת מרחיקים הם פעם לא

 בדיעבד שינויים הכנסת כדי
 סילוק דוחות־הטיפול, ברישומי
 בדיקות־מעבדה של תוצאות
וזיופים.

 מיש־ כולל — הרפואי המימסד •
 קופות־החולים, ומרכזי רד־הבריאות

 הרופאים רוב של המעסיקים שהם
 להוציא הוא גם מעוניין אינו — בארץ
 שהאמת במיקרים גם האמת, את לאור

לו. ידועה
 של השקפתו לפי הזאת, האמת
 לפגוע עלולה כיום, הרפואי המימסד
 כמארגן — עצמו במעסיק כבומרנג

 העבודה על כאחראי האישפוז, שרותי
בלתי־ גוף קיים לא הפיצויים. וכמשלם

 הרפואי, במימסד קשור שאינו תלוי,
 ולהוציאה האמת את לגלות המעוניין

לאור.
 לרשלנות, חשד של במיקרה

מתלו הנפגע מישפחת כאשר
 הרפואי המימסד ממנה ננת,

 שכל מיקצועית, ועדת־בדיקה
 את לטשטש היא מטרתה

אפ למימסד ולתת העובדות
לצו מאחריות. להתחמק שרות

 רופאים, כמה תמיד יש זה רך
 עבו־ את בנאמנות המבצעים

דת־החיפוי.
שהווע קורה, נדירים במיקרים רק

 מישרד־ שממנה הרפואיות דות
רפו ״רשלנות מגלות אכן הבריאות

 כשמישרד־ בעיקר קורה זה אית״.
 עם חשבונות לחסל רוצה הבריאות
 הקו לפי מתיישרים שאינם רופאים

שלו.
 עוד יש הרפואי, המימסד מלבד •

 עקב מיקרי־מוות לבדוק החייב גוף
 המישטרה. זוהי — רפואית רשלנות
 למיש־ תלונות מגישים רבים אזרחים

 רפואית, לרשלנות חשד בגין טרה
ובקרובי־מישפחתם. בהם שפגעה

 מסוגלת אינה לעולם המישטרה
 נגד שהוגשה תלונה ברצינות לבדוק

 המישטרה רופאים. נגד או בית־חולים
 לה אין כאלה. למשימות ערוכה אינה

 לה אין ברפואה, המתמצאים חוקרים
 לעזור היכולים בלתי־תלויים, יועצים
 העוזרים היחידים היועצים לחוקר.

 אינטרסנטי גוף מאותו באים למישטרה
מישרר־הבריאות. —

 אינו המישטרתי החוקר
 הנחקר, עם להתמודד מסוגל

 ובעל- מכובד פרופסור לעיתים
 סביב לסובב יכול שבוודאי שם,

 איש-מיש- כל הקטנה אצבעו
 בחוקרים. הטוב זה ויהיה טרה,

 ה־ החוקר מול כאשר בעיקר
של חומה עומדת מישטרתי

הרפו והמימסד רבים, רופאים
 הנחקר, על להגן כדי כולו, אי

רפואית. ברשלנות הנחשד
 האמת של דרכה על כמיכשול •
 חברות־הביטוח, גם עומדות לאור

 כדי הרופא, של בזיכויו המעוניינות
 חברות־ פיצויים. לשלם ייאלצו שלא

 המימסד עם יחדיו חוברות הביטוח
רפואית. מרשלנות הנפגע נגד הרפואי

 המיש־ מצליחה נדירים במקרים •
 להגיע שלה, עורכי-הדין עם ביחד פחה,

 נמשכים המישפטים לבתי־מישפט.
 היא לכך מהסיבות ואחת רבות, שנים

 חוות־ לקבל בלתי־אפשרי שכמעט
 מרופאים ואובייקטיבית מוסמכת דעת

 אחד, מצד נתקלים, השופטים מומחים.
 חוות־ להשיג הנפגע של יכולת בחוסר
הרופ של קשר־השתיקה בגלל דעת,
רופ של בחוות־דעת השני ומהצד אים,
 הרפואי, המימסד על המגינים אים

 גם המקבלים הנתבעים, של ה״קולגים"
מחברות־הביטוח. טוב כסף

 עצמם מוצאים השופטים
 חסרי־אונים, קרובות לעיתים

 תחושה להם יש כאשר גם
 ברשלנות שהמדובר ברורה

 פורמאלית מסיבה אך רפואית,
זאת. לקבוע יכולים אינם

 של מיקרים 10 מכל לדעתי,
 מצליחים באחד רק רפואית, רשלנות
הסטטיס לפי הרשלנות. את להוכיח

 הסטטיסטיקה ולפי הבינלאומית טיקה
 נפגעים חולים אלפי בארץ, שהשגתי

 ממיק־ רבים רשלני. מטיפול שנה כל
למרות אך במוות. מסתיימים אלה רים

 בודדים מיקרים על שומעים אנו זאת,
הרשלנות. הוכחה שבהם בלבד

 בדיחות
בניתוח

 ביותר פשוטה הגדרה לתת פשר
לרשלנות:

 החולה כלפי התנהגותו את להגדיר
רשלני. כיחס

 רופאים להזמין חייב צעיר רופא
 הוא אם גם להתייעצות, יותר מבוגרים

 יש עליו. הממונים ב״הטרדת״ מסתכן
 בבתי־ פגום נוהל שבגלל רבים מיקרים
 החולה של גורלו את קובעים חולים,
לבדם. צעירים רופאים

 התחלת פירושו בזמן חוסר־טיפול
 כבר שהאבחנה לאחר באיחור, טיפול

 מסויים בחולה אם למשל, נעשתה.
 בשבוע, השישי ביום זיהום אובחן
 בבית־ בית־המירקחת סגירת ובגלל

 שלא והרצון לסוף־השבוע, החולים
 לחולה ניתנה הרוקח, את ,להטריד״

 רק אחרת, תרופה או האנטיביוטיקה,
 להגדיר אפשר כזה מיקרה ראשון. ביום

רפואית. כרשלנות בוודאות
 כאשר רפואית? קלות־דעת זו ומה

 בלא מסויים, טיפול על מחליט רופא
 האפשריים, הנתונים כל את לקבל

מתן ועל נכון איבחון על המקלים

זכין נפטר
מחדלים! על מחפים -

 אורתופד רופא למשל, מתאים. טיפול
 עמוד־ באיזור ניתוח על מחליט צעיר

 כל לביצוע שדאג מבלי השידרה,
 להזמין ובלא המתאימים, הצילומים

 אחרים מומחים רופאים להתייעצויות
יותר. ובכירים

 . טכנית טעות גם היא רשלנות
 בדיקה במהלך או ניתוח ביצוע במהלך

 טכנית טעות — כלשהי מכשירית
 הרופא, של חוסר־נסיון עקב שנעשתה
 רצינית חוסר־התייחסות או חוסר־ידע
למתרחש:

 מספר המנתח כאשר למשל,
במעשיו. מתרכז ולא בדיחות

 לדעתי, אופייניות, דוגמות להלן
 סחבת יש שבהם רפואית, לרשלנות

 במיקרים הרשלנות. מעשה בהוכחת
 המימסד עם יחד הרופאים, אלה

 בכישלון להודות מוכנים אינם הרפואי,
מאח כוחם בכל מתחמקים הטיפול,

למישפחות. נוסף עוול וגורמים ריות,

קפולסקי נפטרת
- והמימסד הרופאים

 נבדקה מרמלה אברך אילנה •
 הרופא הרופא. אסף בבית־החולים

 (בדיקת רקטוסקופיה לעשות החליט
הגס). המעי של התחתון החלק

 כחדירת נסתיימה הבדיקה
 לתוך דופן־המעי דרך המכשיר

הבטן!
 הרפואי הנזק הסתיים לא בכך

 על התלוננה היא כאשר לאילנה.
 לחשוב תחת הבטן, בתוך עזים כאבים

 מעיים חדירת של •אפשרות על
 נשלחה היא — להשגחה ולהשאירה

 חזרה אחדות שעות וכעבור הביתה,
 הזאת, הבדיקה יותר. חמור במצב

בשלו הסתיימה והשיגרתית, הפשוטה
קשים. ניתוחים שה

 נכנס אשקלון. תושב כדורי, אלי •
 ברזילי בית־החולים של לחדר־המיון

 ברגל כאבים על בתלונה באשקלון
 למחלקה התקבל הוא ימין.

שמואלי. גד הד״ר על־ידי האורתופדית
 נותח שעות כמה כעבור

 על-ידי עמוד־השידרה באזור
 צעיר, רופא-אורתופד אותו

 כנכה הניתוח לאחר והתעורר
רגליו. בשתי המשותק לנצח,

 הרופא. נגד תביעה הגיש כדורי
 הרופא את האשים שבה שמואלי,

 הזמין שלא בכך — בקלות־דעת
 בדיקות עשה ולא להתייעצות מומחים

 בעמוד־ ובפגיעה — מתאימות
 לטענתו שגרמה, בזמן־הניתוח השידרה

לשיתוק. כדורי, של
 עבר מחיפה, צה״ל חייל ש״א, •
 בבית־ מפשעתי. שבר תיקון של ניתוח

בחיפה. כרמל החולים
 קשות נפגע הניתוח בעת
 — הירך של הראשי העורק
 ביותר, נדיר טכני״ ״סיבוך
רשלנות. של כתוצאה הקורה
 להוכיח כדי רב זמן נלחם ש״א
רשלנות. עקב נזק לו שנגרם
 החמש בת הבאר־שבעית הילדה •
 — ״קל״ ניתוח עברה אמר ליבנת וחצי

 בבית־החולים — טבורי שבר תיקון
סורוקה.

 נפטרה שעות 36 כעבור
 בעת המעי, של פציעה עקב

הניתוח. ביצוע
 לא הרופאים של הטכנית השגיאה

 גם תוקנה. ולא הניתוח בזמן אובחנה
 כי התלוננו כשההורים הניתוח, לאחר
 הצוות תיקן לא ברע, מרגישה בתם

וזילזל הניתוחית הטעות את הרפואי
)42 בעמוד (המשך •דה17בי
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